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Abstrakt 

Diplomová práce Kauza ČEZ z pohledu českého a bulharského tisku se zabývá 

mediálním zobrazením nepokojů v Bulharsku v únoru a březnu 2013, které byly 

odstartovány vysokými cenami za elektřinu dodávanou mimo jiné i českou polostátní 

firmou ČEZ, jež se stala symbolem protestů. Podkladem pro analýzu a komparaci jsou 

české deníky Mladá fronta Dnes, Právo, Hospodářské noviny a bulharské deníky Trud, 

24 časa a Standart. Sledovaným obdobím je únor 2013, kdy protesty začaly a následně 

koncem měsíce kulminovaly. 

 Práce si klade za cíl popsat, jak byla celá kauza zobrazována ve vybraném českém 

a bulharském tisku. Následně jsou tyto dva přístupy srovnány. 

 Kromě samotné analýzy je v práci přiblížena novodobá historie Bulharska a nástin 

česko-bulharských vztahů. Představena jsou jak jednotlivá periodika, ze kterých je pro 

analýzu čerpáno, tak energetická koncepce Bulharska pro snazší pochopení celého 

problému. 

 

 

Abstract 

The diploma thesis The CEZ affair from the perspective of the Czech and 

Bulgarian press deals with the media portrayal of the unrests in Bulgaria in February and 

March 2013, which were caused by the high prices for electricity that had been supplied, 

among others, by the parastatal Czech company CEZ. This company became a symbol of 

the protests. The basis for the analysis and comparison consists of the Czech dailies Mladá 

fronta Dnes, Právo, Hospodářské noviny and the Bulgarian dailies Trud, 24 chasa and 

Standart. The reference period is February 2013, when the protests began and 

subsequently culminated at the end of the month. 



 

 

 This work aims to describe how the whole affair was depicted in selected 

examples of Czech and Bulgarian press. Subsequently, these two approaches are 

compared. 

 In addition to the analysis, the thesis also touches the topic of modern history of 

Bulgaria and an outline of Czech-Bulgarian relations. The individual periodicals used for 

the analysis, as well as the energetical concept of Bulgaria are introduced in order to 

achieve easier understanding of the entire problem. 
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Úvod 
 Česká republika a Bulharsko k sobě měly v minulosti blízko, přesto je v dnešní 

době Bulharsko považováno v české společnosti za zaostalou balkánskou zemi, jež nemá 

větší význam. Zeptáte-li se Čecha na Bulharsko, pravděpodobně vám řekne, že zde byl 

za minulého režimu u moře a zvládne vyjmenovat několik přímořských letovisek. 

Nezapomene podotknout, že se jedná o chudou zemi a že „ano“ a „ne“ se hlavou kýve 

obráceně. Naopak když v Bulharsku začnete mluvit o České republice, zjistíte, že tamní 

lidé naši zemi znají, pravděpodobně mají i příbuzného nebo blízkého přítele, který sem 

emigroval, a obecně mají k Česku pokud ne neutrální, tak spíše kladný vztah. Českou 

republiku považují za krásnou zemi, znají Prahu, Karlovy Vary, české pivo i české sklo. 

Zatímco Bulhaři považují Čechy za „bratry Slovany“, Češi se raději od svého chudého 

balkánského bratříčka distancují.1 

 Média hrají důležitou roli ve společnosti, protože jí pomáhají výběrem témat určit, 

které události má vnímat jako důležité.2 O to větší je jejich význam, když se jedná o 

zpravodajství z cizí země, ke kterému by např. kvůli jazykové bariéře jinak lidé neměli 

přístup. Ačkoliv se událostmi v Bulharsku český tisk prakticky nezabývá, kauza, která se 

týkala největší české polostátní organizace ČEZ, dávala naději na široké mediální pokrytí. 

Navíc bouřlivé protesty tisíců lidí proti české energetické společnosti zněly jako 

dostatečně „bulvární“ téma, jež by mohlo zaujmout tisk, který se snaží přinášet co 

nejatraktivnější a potenciálně nejčtenější témata.3 

 Proto i má hypotéza byla, že se český tisk bude věnovat negativním aspektům 

především Bulharska (korupce, chudoba) a důraz bude kladen na fakt, že Bulharsko je 

chudá balkánská země, ve které se daly podobné problémy očekávat, a do značné míry 

bude podléhat negativním stereotypům o Balkáně. Stejně tak bulharský tisk, ač je jinak 

vůči Čechám pozitivně naladěn, bude psát v negativním smyslu o České republice. 

 V průběhu psaní práce jsem zjistila, že se budu muset v několika bodech odchýlit 

od schválených tezí. Předně se jedná o uvedený list Dnevnik, který, jak jsem bohužel 

zjistila až na místě, přestal vycházet v tištěné podobě. Deník Standart by měl být 

adekvátní náhradou, jelikož se jedná o seriózní noviny, které se zabývají z velké části 

ekonomikou. Dále jsem vynechala kapitolu o vlivu celé kauzy na česko-bulharské vztahy. 

Vzhledem k výsledkům výzkumu, které jsou popsány dále v práci, totiž nebylo z 

prezentace v tisku možné jakoukoliv výraznější změnu vztahů mezi oběma zeměmi 

                                                 
1 Více viz 2.3 Bulharsko a stereotypy. 
2 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-736-7096-8, s. 113. 
3 TRAMPOTA, 2006, s. 22. 
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vyvodit. Navíc celá kauza není do dnešní doby náležitě vyřešena a problémy ČEZ 

v Bulharsku přetrvávají. Několik článků, které jsem ke kauza našla, by nedokázalo 

poskytnout adekvátní materiál pro celou samostatnou výzkumnou kapitolu. 

 V úvodu práce jsem se rozhodla přiblížit českému čtenáři Bulharsko a česko-

bulharské vztahy, abych dokázala, že obě země k sobě mají opravdu blízko a jejich cesty 

se rozdělily až v novém tisíciletí. Za důležitou považuji také část věnující se zažitým 

stereotypům o Bulharsku a studiím zabývajícím se obrazem Bulharska v českých 

médiích, byť jsou staršího data. Popis politického systému a uspořádání v Bulharsku 

považuji za důležitý z toho důvodu, že kauza, o níž budu v diplomové práci psát, 

zapříčinila politickou krizi a bez znalosti některých souvislostí by mohlo být obtížné se 

v systému orientovat. 

Následuje charakteristika českých a bulharských periodik, ze kterých bylo pro 

analýzu čerpáno, zároveň s teoretickým základem pro výzkum a uvedením do celé kauzy. 

Bulharským periodikům jsem věnovala více prostoru, jelikož jsou pro českého čtenáře 

prakticky neznámá. 

Jádrem práce jsou dvě následující kapitoly, ve kterých je popisována kauza z 

pohledu českého a bulharského tisku a následná kapitola se vzájemným srovnáním. 

 V práci hojně vycházím ze svých poznatků bulharského prostředí získaných díky 

dlouhodobému zájmu o tento region, ke kterému mám vzhledem ke svému smíšenému 

česko-bulharskému původu blízko, a kde jsem také mnoho času strávila. Veškerá tvrzení 

se však snažím náležitě podložit literaturou nebo internetovými zdroji, jejichž 

relevantnost se v některých případech také snažím vysvětlit. 

 

Význam některých zkratek 

BSP – Bălgarska Socialističeska partija – Bulharská socialistická strana, komunisté 

DKEVR – Dăržaven komitet za energetičesko i vodno regulirane – bulharský státní 

energetický a vodní regulátor 

DPA – Deutsche Presse-Agentur – německá informační agentura 

DPS – Dviženije za prava i svobodi – Hnutí za práva a svobody, politická strana 

zastřešující v Bulharsku menšiny 

GERB – Graždani za evropejskoto razvitie na Bălgarija – pravicová bulharská strana 

Občané za evropské rozvití Bulharska 

SDS – Săjuzăt na demokratičnite sili – Svaz demokratických sil 

VMRO – Vătrešna makedonska revoljucionna organizacija – Vnitřní makedonská 

revoluční organizace, bulharská nacionalistická politická strana 
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1. Novodobé dějiny Bulharska 
 

Jako zdroj historických informací o Bulharsku jsem pro tuto kapitolu použila historickou 

syntézu Dějiny Bulharska4, která přináší v češtině ucelený pohled na vývoj tohoto teritoria 

od prvního osídlení po devadesátá léta dvacátého století. Jedná se o relevantní zdroj 

informací, který je kolektivním dílem českých a bulharských historiků a zabývá se jak 

bulharskou historií, tak kulturou a česko-bulharskými vztahy až do poloviny 

devadesátých let. 

 

1.1 Bulharsko po Osvobození  

Z hlediska novodobých bulharských dějin je nejdůležitějším datem 3. březen 1878, kdy 

byla podepsána v San Stefanu mírová smlouva, která ukončila rusko-tureckou válku a pět 

set let dlouhou osmanskou nadvládu nad bulharským územím. Tato smlouva dala 

vzniknout tzv. Sanstefanskému Bulharsku, nebo také „Velkému Bulharsku“, které se stalo 

státem sjednocujícím Bulhary ze všech okolních oblastí, jelikož se mělo rozkládat od 

Dunaje až k Egejskému moři. Ve skutečnosti však toto rozdělení nikdy nevstoupilo 

v platnost. Pro vyřešení územních požadavků po rusko-turecké válce tak byl už v červnu 

1878 svolán do Berlína kongres, jehož výsledky znamenaly pro Bulharsko velké 

zklamání5. Za nesporně bulharské území bylo uznáno pouze území mez Starou planinou 

a Dunajem spolu se Sofijským sandžakem, které bylo nazváno Bulharským knížectvím. 

Na jih od Staré planiny bylo zřízeno autonomní území v rámci Osmanské říše – Východní 

Rumélie s centrem v Plovdivu. Ostatní území byla navrácena Turecku nebo Srbsku, 

přestože především obyvatelstvo Makedonie se nehodlalo smířit s navrácením pod 

tureckou správu a povstalecké čety se snažily toto rozdělení zvrátit. Sanstefanské 

Bulharsko se stalo nedostižným ideálem pro několik následujících generací a důvodem, 

proč se Bulharsko ve dvacátém století zapletlo celkem do čtyř válek ve snaze získat 

území, která si nárokovalo – hlavně Východní Rumelii, Makedonii a Západní Thrákii. 

 I po osvobození zůstalo Bulharsko především zemědělskou zemí, kde většina 

obyvatelstva žila na vesnici. Vyčleněním z Osmanské říše se podstatně zmenšil trh a 

odbytové možnosti pro bulharské výrobky. Hospodářskému napojení Bulharska na 

západní země bránila nedostatečně rozvinutá infrastruktura a velkým problémem bylo 

                                                 
4 RYCHLÍK, Jan. Dějiny Bulharska. Vyd. 2 dopl. a přepr. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2002, 

516 s. ISBN 80-7106-497-1.
  

5 RYCHLÍK, 2002, s. 16. 
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také rozdělení země. Už od roku 1880 však na obou územích vznikaly tajné organizace, 

jež usilovaly o sjednocení, kterého bylo dosaženo převratem v září 1885. Díky tomu se 

však vyostřily vztahy zejména se sousedním Srbskem, které ihned Bulharsku vyhlásilo 

válku, ale bylo poraženo. „Krátká válka, ve které Bulhaři odolali mnohem silnější srbské 

armádě, získala Bulharsku uznání a sympatie Evropy.“6 

 Úplná nezávislost Bulharska byla podepsána až 22. září 1908 v Tărnovu. Bulhaři 

využili oslabení Turecka po mladoturecké revoluci a Bulharsko bylo vyhlášeno carstvím 

v čele s carem Ferdinandem I.7 

 Nespokojenost s územním rozdělením po Berlínském kongresu však vehnala 

Bulharsko do dvou Balkánských válek. Během první balkánské války spolu se Srbskem, 

Černou Horou a Řeckem vytvořilo Balkánský svaz, který si dal za cíl vyhnat Turky 

nadobro z Evropy. Neschopnost členů Balkánského svazu domluvit se na rozdělení 

bývalého tureckého území však vedla k druhé balkánské válce, během které vydal 

bulharský car rozkaz vytlačit srbské jednotky z Makedonie a poštval tak proti sobě 

všechny ostatní členy svazu, k nimž se navíc připojilo Rumunsko. Z Makedonie, o kterou 

mu šlo především, nakonec Bulharsko dostalo pouze nejvýchodnější část, tzv. pirinskou 

Makedonii, a zbytek si mezi sebou rozdělilo Řecko a Srbsko. Navíc ztratilo mnohá další 

klíčová území ve prospěch svých sousedů a statisíce Bulharů se tak ocitly na území 

Srbska a Řecka, kde byly podrobeny masivní asimilaci. Prohra v Balkánských válkách a 

následné uspořádání Bukurešťským mírem jsou považovány za „první národní 

katastrofu“.8 

 

1.2 První a druhá světová válka 

 Otázka Makedonie hrála roli také ve chvíli, kdy se Bulharsko rozhodovalo, na čí 

stranu se připojit během první světové války. Historicky tvořila Makedonie po mnoho 

století součást bulharského státu (jednu dobu byla dokonce jeho centrem), a proto byla (a 

dodnes je) Bulhary považována ze nesporné bulharské území.9 Proněmecká orientace 

nakonec v září 1915 zvítězila, protože Německo Bulharsku garantovalo za připojení se k 

Ústředním mocnostem celou srbskou část Makedonie (Srbsko bylo na straně Dohody) a 

pokud by se Řecko a Rumunsko také účastnily na straně Dohody a byly poraženy, mělo 

Bulharsko získat i jejich části území, které si nárokovalo. Nicméně strana Dohody se 

                                                 
6 RYCHLÍK, 2002, s. 245. 
7 RYCHLÍK, 2002, s. 271. 
8 RYCHLÍK, 2002, s. 278. 
9 RYCHLÍK, 2002, s. 258. 
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nakonec ukázala jako vítězná a snaha Bulharska sjednotit své území podle nikdy 

nerealizovaného sanstefanského snu skončila „druhou národní katastrofou“.10 

Neuillyským mírem podepsaným v listopadu 1919 Bulharsko ztratilo veškerá území, o 

která usilovalo, i ta, která za války na čas získalo. Ke všemu muselo platit vysoké válečné 

reparace. 

 Země byla po prohraných válkách hospodářsky zdevastovaná a navíc ji stejně jako 

zbytek Evropy zasáhla hned po válce hospodářská krize spojená s přechodem z válečné 

na mírovou výrobu. V důsledku strádání obyvatelstva se politické nálady začaly prudce 

posouvat doleva. Válečné ztráty na životech způsobily značný úbytek obyvatelstva, který 

vyrovnali váleční uprchlíci z okolních zemí, především z Turecka. Turci v té době tvořili 

nejpočetnější menšinu (18 % obyvatelstva, Bulhaři tvořili 80 %).11 

 Poučeno z předchozích nezdarů, vyhlásilo Bulharsko hned na prahu druhé světové 

války neutralitu, avšak vzhledem k tomu, že 75 % bulharského vývozu šlo do Německa, 

byla tato neutralita značně problematická. Navíc Spojenci toho nemohli Bulharsku příliš 

nabídnout, jelikož jakékoliv územní požadavky Bulharska by byly na úkor Jugoslávie, 

Řecka či Rumunska, které se také snažili získat na svou stranu. 

 Vojenské úspěchy Německa přesvědčily bulharské vládní kruhy, že právě 

Německo by jim mohlo pomoci získat území, která jim dle jejich názoru byla neprávem 

uzmuta. Nakonec za příslib získání přístupu k Egejskému moři přistoupilo v březnu 1941 

k Paktu tří. Postupně se získáním egejské Makedonie, západní Thrákie a dalších území 

rozrostlo téměř do velikosti sanstefanského Bulharska a na nově připojených územích 

začalo urychleně budovat novou infrastrukturu na propojení se „starým Bulharskem“ a 

zřizovat bulharskou správu. Udržení nabytých území však záviselo na vítězství Německa 

ve válce, které nenastalo. 

 V noci z 8. na 9. září 1944 došlo v Bulharsku ke státnímu převratu a k moci se 

dostala Moskvou ovládaná Vlastenecká fronta, která si dala za cíl odstranit starý 

monarchistický režim a nastolit v zemi demokracii. Vlastenecká fronta se snažila co 

nejrychleji uzavřít příměří s dohodovými mocnostmi, protože doufala, že si pak bude 

moci ponechat alespoň některá z území získaných během války, což se také potvrdilo. 

Příměří bylo podepsáno 28. října 1944 v Moskvě a definitivně tak potvrdilo bulharskou 

orientaci na Sovětský svaz. 

  

                                                 
10 RYCHLÍK, 2002, s. 287. 
11 RYCHLÍK, 2002, s. 288. 
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1.3 Komunistický režim v Bulharsku 

 Monarchie byla v Bulharsku zamítnuta všeobecným referendem a země se stala 

republikou. Vlastenecká fronta původně zahrnovala více politických orientací, ale 

postupně se v ní stále více začali prosazovat komunisté, kteří velmi rychle likvidovali 

opozici. Komunistický režim se v Bulharsku ustaloval mezi lety 1948 a 1956, došlo ke 

znárodnění průmyslu, bank i ke kolektivizaci zemědělství, zavedeno bylo centrální 

plánování se zaměřením na těžký průmysl a země se zapojila do Varšavské smlouvy i 

Rady vzájemné hospodářské pomoci. 

 V roce 1956 se do čela státu dostal na dlouhých 33 let Todor Živkov, který se stal 

symbolem komunismu v Bulharsku a nejdéle vládnoucím východoevropským 

komunistou.12 Jeho vláda se nesla v duchu naprosté závislosti na Sovětském svazu, 

dokonce se uvažovalo o připojení Bulharska jako federativní republiky.13 

 Živkov se snažil si naklonit bulharské obyvatelstvo pomocí populárních 

sociálních opatření – zvýšení minimálních důchodů, zvýšení výkupní ceny zemědělských 

produktů, opakované zkrácení pracovní doby v sobotu aj. Zaostalá zemědělská výroba 

získala od rozvinutějších států v Radě vzájemné hospodářské pomoci podporu na další 

industrializaci, takže nastal rychlý průmyslový růst, který by však byl neudržitelný bez 

dalšího růstu ve výrobě. Od roku 1963 se režim alespoň v rovině deklarací pokoušel o 

reformy, ty však rigidní schéma centrálního plánování nijak viditelně neovlivnily. 

 Velkou roli pro bulharskou ekonomiku začal hrát také cestovní ruch. Zahraniční 

turisty, kteří přijížděli zejména z východní a střední Evropy (Československo, Polsko, 

Maďarsko, NDR), Bulharsko lákalo především nízkými cenami služeb. Na 

černomořském pobřeží v šedesátých a sedmdesátých letech začaly vznikat turistické 

komplexy jako Zlaté písky, Albena nebo Primorsko. Další komplexy byly stavěny v 

bulharských horách na zimní rekreaci (Vitoša, Pamporovo). 

 Bulharský komunistický režim patřil k nejkonzervativnějším, srovnatelný byl s 

normalizačním obdobím v Československu. Existovala značná cenzura v oblasti filmu, 

literatury a obecně kultury a problematické bylo i cestování, byť by se jednalo o výjezd 

do socialistických států. 

 Za nejsmutnější kapitolu vlády Todora Živkova je však považován tzv. obrodný 

proces, který byl zahájen roku 1984 a ukončen až pádem komunistického režimu. Jednalo 

se o násilné pobulharšťování turecké menšiny, která v Bulharsku na začátku 80. let tvořila 

9 % z celkového počtu obyvatelstva, a v některých zejména jižních částech Bulharska 

                                                 
12 RYCHLÍK, 2002, s. 354. 
13 RYCHLÍK, 2002, s. 355. 



9 

 

 

tvořilo turecké osídlení dokonce více než 50 % obyvatelstva. Proti Turkům začala být 

vedena masivní kampaň (s cílem provést jejich asimilaci), která měla za následek masivní 

odchod Turků ze země. 

 Nedůsledné reformy i vystěhování Turků snížily stabilitu země a zhoršily také její 

mezinárodní pozici. Navíc bylo Bulharsko už od poloviny osmdesátých let v hluboké 

ekonomické a politické krizi. V zemi začala již v létě 1989 sílit politická opozice, 

myšlenky reformy v sociálnědemokratickém duchu nakonec vzešly zevnitř samotné 

komunistické strany. Změna režimu tentokrát proběhla zcela pokojně – Todor Živkov byl 

reformátory z řad komunistů donucen rezignovat a spolu s jeho odchodem se 10. listopadu 

1989 zhroutil i celý komunistický systém v zemi.14 

 

1.4 Devadesátá léta 

 Ihned po pádu komunismu se začaly v Bulharsku obnovovat někdejší politické 

strany i opoziční tisk a připravovaly se první svobodné volby. Komunistická strana se 

zreformovala, zřekla se marxismu-leninismu, přihlásila se k sociálnědemokratické 

orientaci a přejmenovala se na Bulharskou socialistickou stranu (BSP). Slíbila návrat k 

parlamentní demokracii a zrušila veškerá opatření proti Turkům. 

 Volby proběhly 10. června 1990 s volební účastí 90,3 %. Vyhrála v nich BSP, která 

získala 211 ze 400 míst v Národním shromáždění. Bulharsko se tak stalo jedinou ze zemí 

východního bloku, kde po pádu komunismu v prvních svobodných volbách zvítězili opět 

komunisté.15 

 Nová ústava vešla v platnost 12. července 1991 a platí doposud. Podle ní je 

Bulharsko republikou v čele s prezidentem, kterým se stal o půl roku později bývalý 

disident Želju Želev. 

 Během prvních let po pádu komunismu se protikomunistická opozice nedokázala 

výrazněji prosadit proti BSP, protože i voliči si období socialismu spojovali s relativní 

prosperitou a garancí sociálních jistot. V 90. letech se výrazněji prosazovaly jen tři strany 

– Bulharská socialistická strana (BSP), Svaz demokratických sil (SDS) a Hnutí za práva 

a svobody (DPS). 

 V nových parlamentních volbách SDS porazila jen těsně komunistickou BSP, ale 

privatizace a liberalizace prosazované pravicovým kabinetem vedly k sociálnímu napětí 

a opětovnému vítězství BSP o tři roky později. Socialisté od liberalizace ekonomiky a 

                                                 
14 RYCHLÍK, 2002, s. 363. 
15 RYCHLÍK, 2002, s. 367. 
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prozápadního směřování země sice neupustili, ale krize hospodářství se neustále 

prohlubovala a eskalovala koncem roku 1996 a začátkem roku 1997.  

Během ledna 1997 začal prudce stoupat kurz amerického dolaru vůči bulharskému 

leva, a do dvou měsíců tak byly veškeré úspory obyvatelstva znehodnoceny. Už na 

začátku ledna začala mohutná vlna stávek doprovázená masivními demonstracemi, které 

vyvrcholily obklíčením parlamentu a demolicí částí budovy. V únoru, kdy inflace dosáhla 

svého vrcholu, už demonstrace přerostly v masovou občanskou neposlušnost a generální 

stávku. Krize vedla k předčasným parlamentním volbám, ve kterých zvítězila opět 

pravice, jíž se podařilo stabilizovat měnu denominací „starého“ leva (1 nový leva byl 

vydáván za 1000 starých).16 

 Ani novému kabinetu se však nepodařilo pokročit v jednáních o vstupu Bulharska 

do NATO a EU, navíc s pokračující válkou v Kosovu Bulharsko opětovně utrpělo značné 

hospodářské ztráty. Politické události posledních let 20. století a neutěšená hospodářská 

situace u voličů zapříčinily ztrátu důvěry jak v levici, tak v pravici.17 

 Po roce 2000 výrazně pokročil proces evropeizace Bulharska – roku 2004 země 

vstoupila do NATO a roku 2007 se stala členem Evropské unie.18 

Během voleb roku 2005 došlo k další fragmentaci politického systému – 4% 

hranici pro vstup do parlamentu překročilo 7 politických stran. Vítězem voleb se opět 

stala BSP. Překvapením byl vstup nacionalistického a xenofobního hnutí Ataka.19 

 Nedlouho po volbách v roce 2005 vznikla středopravicová strana GERB, která 

získala nesmírnou popularitu a zvítězila také v historicky prvních bulharských volbách 

do Evropského parlamentu. Od roku 2009 je jednou z nejsilnějších stran v zemi. 

 

1.5 Politické uspořádáni Bulharska a situace roku 2013 

 Zákonodárná moc je svěřena jednokomorovému parlamentu, jehož legislativní 

orgán se v Bulharsku nazývá Národní shromáždění, které má 240 poslancích volených na 

dobu 4 let. Výkonná moc je svěřena vládě. Prezident na základě konzultací s politickými 

stranami pověřuje sestavením vlády představitele politické strany, která získala ve 

volbách nejvíce hlasů. Pokud takto sestavená vláda nezíská důvěru parlamentu, bude se 

o sestavení vlády pokoušet představitel politické strany, která ve volbách skončila na 

                                                 
16 RYCHLÍK, 2002, s. 377. 
17 RYCHLÍK, 2002, s. 380. 
18 CABADA, Ladislav. Nové demokracie střední a východní Evropy: komparace politických systémů. 

Praha: Oeconomica, 2008, 436 s. ISBN 978-80-245-1388-1, s. 193. 
19 CABADA, 2008, s. 193. 



11 

 

 

druhém místě. Pokud ani tato vláda nezíská důvěru, může prezident pověřit sestavením 

vlády osobu dle vlastního uvážení. Jestliže se ani tímto způsobem nepodaří vytvořit novou 

vládu, jmenuje prezident úřednickou vládu, rozpustí parlament a vyhlásí nové 

parlamentní volby.20 

 Činnost vlády řídí a koordinuje premiér. Vláda realizuje domácí a zahraniční 

politiku země, ručí za veřejný pořádek, národní bezpečnost a hospodaří se státním 

majetkem. Její mandát končí, pokud je odvolána parlamentem, podá-li demisi premiér, 

nebo pokud vláda rezignuje jako celek.21 Mezi nejdůležitější funkce parlamentu patří 

schvalování, změna, doplňování a rušení zákonů, schvalování státního rozpočtu (který 

navrhuje vláda), stanovení daní, plánování volby prezidenta republiky, volba a odvolání 

premiéra a na jeho popud pak členů vlády. Nedůvěru vládě musí navrhnout alespoň pětina 

členů parlamentu a ke schválení tohoto návrhu je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny 

všech členů parlamentu. Pokud se tak stane, musí vláda rezignovat. Pokud se však 

nedůvěra vládě neschválí, může být další hlasování o nedůvěře vládě provedeno nejdříve 

za půl roku.22 

 Během událostí, kterými se bude zabývat tato diplomová práce, bylo v Bulharsku 

u moci 41. Národní shromáždění s mandátem od 14. června 2009. Bylo v něm šest 

politických stran – GERB, Koalicija za Balgarija, DPS, Ataka, Sinjata koalicija (politická 

koalice, jejíž hlavními členy byly strany SDS a BSP), poslední stranou byla Red, zakon i 

spravedlivost.23 

 Prezident Rosen Plevneliev rozpustil toto národní shromáždění 15. března 2015 v 

reakci na antimonopolní protesty a odmítnutí velkých stran vytvořit společnou vládu. Už 

12. března 2015 se proto konaly předčasné volby, po kterých se do 42. národního 

shromáždění dostaly strany GERB, Koalicija za Balgarija, DPS a Ataka.24 

                                                 
20 CABADA, 2008, s. 187. 
21 CABADA, 2008, s. 188. 
22 CABADA, 2008, s. 189. 
23 Informace z oficiálních stránek bulharského parlamentu: Archiv narodno săbranie. Narodno săbranie 

na republika Bălgarija [online]. [cit. 2016-03-12]. Dostupné z: 

http://www.parliament.bg/bg/archive/7/2/  
24 Informace z oficiálních stránek bulharského parlamentu: Archiv narodno săbranie. Narodno săbranie 

na republika Bălgarija [online]. [cit. 2016-03-12]. Dostupné z:  

http://www.parliament.bg/bg/archive/50/2/ 
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2. Přehled česko-bulharských vztahů 
 

 Postoj Čechů k Bulharsku, Bulharům a celkově Balkánu je velmi rozporuplný. Na 

jednu stranu se jedná o oblíbenou letní destinaci českých turistů už z období komunizmu, 

Češi obdivují bulharské pobřeží, přírodu, ale také pohostinnost Bulharů, jejich hudbu a 

kuchyni. Na druhou stranu je prostředí jihovýchodní Evropy v jejich myslích spojeno také 

s politickou nestabilitou, častými válkami (přirovnání Balkánu k sudu střelného prachu), 

masovými migracemi a celkovou zaostalostí spojenou s faktem, že bylo Bulharsko 

dlouhou dobu pod nadvládou Osmanské říše. Utužování těchto negativních stereotypů 

napomohly i dlouhodobé vlády silně autoritativních režimů a absence hlubších 

demokratických tradic, přestože se vstupem do 21. století prošel celý region všestrannou 

transformací a Bulharsko už je členem jak NATO, tak EU. 

 „Česko-bulharské vztahy zahrnují politické, hospodářské a kulturní kontakty mezi 

českými zeměmi (Čechy, Morava, česká část Slezska) a zeměmi obývanými bulharským 

etnikem (území někdejší historické Moesie, Thrákie, Makedonie, Dobrudžy) od 

středověku do 19. století, kdy se postupně transformovaly do podoby vztahů mezi dvěma 

novodobými národy – Čechy a Bulhary.“25 V období let 1918–1992 se jedná o širší 

mezistátní československo-bulharské vztahy a od roku 1993 již o vztahy mezi dvěma 

samostatnými zeměmi – Českou republikou a Bulharskou republikou. 

 O česko-bulharských vztazích se český čtenář může dozvědět z několika zdrojů. 

Této problematice se věnuje jedna z kapitol historické syntézy Dějin Bulharska,26 

podrobnější náhled přináší kniha vydaná Historickým ústavem Vztahy Čechů s národy a 

zeměmi jihovýchodní Evropy.27 Především kulturním záležitostem se věnují dva útlé 

svazky Kapitoly z minulosti česko-bulharských kulturních vztahů. I.28 a II.29 část. 

Podklady pro kapitolu o česko-bulharských vztazích byly čerpány z těchto čtyř zdrojů. 

 

                                                 
25 HLADKÝ, Ladislav. Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy. Praha: Historický ústav, 

2010, 367 s. ISBN 978-80-7286-171-2, s. 225. 
26 RYCHLÍK, Jan. Dějiny Bulharska. Vyd. 2 dopl. a přepr. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2002, 

516 s. ISBN 80-7106-497-1, s. 382-402. 
27 HLADKÝ, 2010. 
28 HRONKOVÁ, Dana, Eli MANDAŽIEVA a Marija MOTEJLOVÁ-MANOLOVÁ. Kapitoly z minulosti 

česko-bulharských kulturních vztahů: antologie komentovaných textů. První část. Praha: Avangard 

Prima, 2005. ISBN 954-323-127-3. 
29 HRONKOVÁ, Dana, Eli MANDAŽIEVA a Marija MOTEJLOVÁ-MANOLOVÁ. Kapitoly z minulosti 

česko-bulharských kulturních vztahů: antologie komentovaných textů. Druhá část. Praha: Bulharská 

kulturně osvětová organizace v ČR, 2007. ISBN 954-323-1273. 
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2.1 Počátky česko-bulharských vztahů 

 Přestože je v současné době jihovýchodní Evropa považována za zaostalou oblast, 

v období starověku a středověku představovala součást rozvinuté civilizace, kde se 

zrodila vyspělá antická kultura. Jihovýchodní Evropa byla také důležitou součástí 

pozdější Byzantské říše. Právě odtud, z okolí Soluně, přišla roku 863 dvojice řeckých 

učenců – Cyril a Metoděj – kteří byli byzantským císařem Michaelem III. vysláni na 

Velkou Moravu. Při své církevní misi zde vytvořili první slovanské písmo hlaholici, do 

kterého přeložili mnoho důležitých náboženských, ale i právních textů. Po vypuzení jejich 

žáků z Velké Moravy roku 885 se část z nich, která nebyla prodána do otroctví, uchýlila 

do tehdejšího Bulharska, kde vybudovali kulturně-osvětová centra v Plisce a Preslavi, ve 

kterých se dále rozvíjelo staroslověnské písemnictví, a dopomohla k christianizaci 

Bulharska.30 V 17. a 18. století spisy českých katolíků vyzdvihovaly zásluhu Bulharů o 

zachování slovanského jazyka, písma i bohoslužeb z tohoto období.31 

 V období středověku existovalo Bulharsko spíše asynchronně, vztahy se 

realizovaly spíše sporadicky a v obchodní rovině. 

 Od 14. století se celý Balkán postupně dostával pod nadvládu Osmanské říše a 

roku 1396 padlo město Vidin, čímž zanikl na několik století samostatný Bulharský stát. 

Bulhaři byli na dlouhou dobu izolováni od společenského a politického vývoje ve střední 

Evropě. Bulharsko-české vztahy z té doby se redukují na zaslání několika oddílů jednotek 

na pomoc v protitureckém boji.32 Bulharsko nebylo na předních příčkách českého zájmu, 

protože nebylo ani sousední zemí, ani nebyly české země ohroženy tureckou expanzí. 

 

2.1.1 Doba národního obrození 

 Jelikož do českých zemí na přelomu 18. a 19. století začaly pronikat ideje 

moderního nacionalismu, došlo po zformování novodobého českého národa k vytvoření 

nové národní (etnicky založené) ideologie, která zahrnovala také vědomí stále širší 

slovanské vzájemnosti a příslušnosti obou národů ke Slovanstvu (byť je třeba podotknout, 

že čeští autoři 19. století zpočátku neodlišovali Bulhary od ostatních jižních Slovanů).33 

Až Josef Dobrovský a Pavel Josef Šafařík měli v době národního obrození zásluhu na 

                                                 
30 RYCHLÍK, 2002, s. 382. 
31 HRONKOVÁ, Dana, Eli MANDAŽIEVA a Marija MOTEJLOVÁ-MANOLOVÁ. Kapitoly z 

minulosti česko-bulharských kulturních vztahů: antologie komentovaných textů. První část. 

Praha: Avangard Prima, 2005. ISBN 954-323-127-3, s. 13. 
32 HLADKÝ, Ladislav. Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy. Praha: Historický 

ústav, 2010, 367 s. ISBN 978-80-7286-171-2, s. 227. 
33 RYCHLÍK, 2002, s. 385. 
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zvýšeném zájmu o Bulharsko, které českému obyvatelstvu představili ve svých pracích, 

a zasadili se o počátky slavistiky jako vědeckého oboru zkoumajícího slovanské národy.34 

Roku 1848 byla na Univerzitě Karlově založena katedra slavistiky. „Tyto zpočátku spíše 

jen vědecky motivované kontakty položily v následujících desetiletích základ pro rozvoj 

stále širších kulturních a později i politicky motivovaných styků mezi českým a 

jihoslovanským prostředím.“35 

 Pro Čechy byl přitažlivý také bulharský folklor, který se v té době začal objevovat 

v překladech Františka Ladislava Čelakovského, později Jana Gebauera. Zajímali se o něj 

ale také např. Karel Jaromír Erben nebo Božena Němcová. Ukázky bulharských 

národních písní vycházely např. v Lumíru. 

 V druhé polovině 19. století se i díky těmto snahám dostala bulharská 

problematika do české publicistiky, a tím pádem do českého veřejného života. 

Bulharským historickým, kulturním, ekonomickým i politickým otázkám se věnoval 

téměř veškerý český tisk včetně ústředních pražských novin.36 Napomohl tomu i fakt, že 

české země začali navštěvovat bulharští obrozenečtí činitelé jako novinář a jazykovědec 

Ivan Bogorov (autor první bulharské gramatiky), učenec Petăr Beron (autor prvního 

bulharského slabikáře), kteří se v Praze setkávali s významnými kulturními i politickými 

představiteli (především se Šafaříkem), ale také psali a vydávali vlastní texty.37 

 V 60. a 70. letech 19. století, pak začalo na českých školách přibývat bulharských 

studentů, kteří přinášeli povědomí o obtížné situaci v zemi. Pro českou společnost sehráli 

velkou roli při poznávání Bulharska, jeho popularizaci a propagaci bulharské kultury.38 

České školy měly vysokou úroveň, navíc jazykové bariéry nebyly příliš vysoké. 

Studovala zde spousta pozdějších významných učenců a politiků. Tito studenti se už od 

počátku se sdružovali a vytvářeli bulharské komunity.  

 I v českých zemích byly zřizovány revoluční výbory, které měly pomoci 

Bulharům s přípravou povstání, seznámit českou veřejnost se současnou situací na 

Balkáně, ale také hledat dobrovolníky a spolupracovníky z českých řad. 

                                                 
34 HRONKOVÁ, Dana, Eli MANDAŽIEVA a Marija MOTEJLOVÁ-MANOLOVÁ. Kapitoly z 

minulosti česko-bulharských kulturních vztahů: antologie komentovaných textů. První část. 

Praha: Avangard Prima, 2005. ISBN 954-323-127-3, s. 14. 
35 HLADKÝ, Ladislav. Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy. Praha: Historický 

ústav, 2010, 367 s. ISBN 978-80-7286-171-2, s. 13. 
36 HLADKÝ, Ladislav. Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy. Praha: Historický 

ústav, 2010, 367 s. ISBN 978-80-7286-171-2, s. 229. 
37 HLADKÝ, s. 230. 
38 HRONKOVÁ, Dana, Eli MANDAŽIEVA a Marija MOTEJLOVÁ-MANOLOVÁ. Kapitoly z 

minulosti česko-bulharských kulturních vztahů: antologie komentovaných textů. První část. 

Praha: Avangard Prima, 2005. ISBN 954-323-127-3, s. 25. 
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 Ve druhé polovině 70. let přinášely české deníky jako Národní listy nebo Pokrok 

pravidelné zprávy z krvavých bojů následujících po dubnovém povstání.39 Národní listy 

měly dokonce na místech bojů svého novináře, který jim zprostředkovával zprávy, které 

přinášely prakticky denně.40 Osvobozenecký boj Bulharů vzbudil u české veřejnosti vlnu 

sympatie a inspiroval také mnoho českých umělců k různému uměleckému ztvárnění. 

Například Mikoláš Aleš výtvarně zpracoval boje opolčenců (bulharské domobrany), kteří 

odrážejí 1877 turecký útok na Šipce. Zájem také vzbudil Christo Botev a jeho legendární 

smrt, později i jeho básně a žurnalistická tvorba. 

 Po berlínské revizi Sanstefanské mírové smlouvy však došlo k tomu, že Bulhaři 

měli svůj, ač okleštěný, stát, zatímco Češi se sice mohli i nadále poměrně nerušeně 

kulturně a ekonomicky rozvíjet v rámci Habsburské monarchie, vlastní stát však neměli. 

 

2.1.2 Osvobození Bulharska roku 1878 

 Období od 80. let 19. století, kdy těsně po osvobození do Bulharska začali proudit 

čeští učenci a specialisté z různých oborů, kteří významně pomáhali při budování 

moderního bulharského státu, bývá označováno jako „česká invaze do Bulharska.“41 Češi 

zde mohli uplatnit své schopnosti coby úředníci, učitelé, umělci, ale i techničtí pracovníci 

a dělníci. „Zatímco na Západě, který byl po vzdělanostní i technické stránce velmi 

vyspělým konkurenčním prostředím, se z Čechů dokázaly výrazněji prosadit jen největší 

individuality, v balkánských zemích, které většinou teprve překračovaly ´práh´ moderní 

doby a kde se navíc mnohde mluvilo příbuzným slovanským jazykem, profesně a 

umělecky uspěly desítky ne-li stovky Čechů.“42 

 Významným učencem této doby je zejména Konstantin Jireček, který napsal 

Dějiny národa bulharského a také spoustu studií i článků o Bulharsku. V Bulharsku 

působil v letech 1881–1882 jako ministr školství a osvěty, stál také u zrodu mnoha 

pozdějších bulharských kulturních institucí. Mezi Bulhary je považován za „milovníka 

Bulharů“ a je jedním z Čechů, kterého Bulhaři znají také díky tomu, že byl zvěčněn v 

nesmrtelné bulharské klasice Baj Ganjo o typickém Bulharovi, který cestuje po Evropě a 

zastaví se také v Praze. 

                                                 
39 HRONKOVÁ, Dana, Eli MANDAŽIEVA a Marija MOTEJLOVÁ-MANOLOVÁ. Kapitoly z 

minulosti česko-bulharských kulturních vztahů: antologie komentovaných textů. První část. 

Praha: Avangard Prima, 2005. ISBN 954-323-127-3, s. 56. 
40 HRONKOVÁ, MANDAŽIEVA, MANOLOVA, 2005, s. 62. 
41 HLADKÝ, s. 232. 
42 HLADKÝ, Ladislav. Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy. Praha: Historický 

ústav, 2010, 367 s. ISBN 978-80-7286-171-2, s. 14 
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 Také další Češi se podíleli na vytváření struktury nového státu, kterou bylo potřeba 

vybudovat po dlouhé osmanské nadvládě od základů – soudnictví, vědecké instituce, 

infrastruktura (v rámci technické pomoci působili v Bulharsku již před osvobozením 

inženýři, kteří se podíleli na stavbě železnic) nebo potravinářství (cukrovary, lihovary, 

pivovary byly postaveny za pomoci českého kapitálu a pracovali v nich čeští dělníci, kteří 

školili bulharské učně). Úspěšné živobytí si zde zařídilo mnoho průmyslníků a 

podnikatelů, například Bohdan Prošek, majitel moderní tiskárny a zakladatel pivovaru v 

Sofii.43 

 Objevily se také snahy zřídit v Bulharsku českou školu, což se však podařilo až v 

roce 1926 za podpory československé vlády.44 

 „Česká invaze do Bulharska“ však měla také kromě solidarity s bratry Slovany i 

širší politický rozměr – v rámci mezinárodního politického boje se velmoci snažily omezit 

nebo alespoň zeslabit vliv Ruska v Bulharsku, a proto Německo i Rakousko-Uhersko 

české snahy podporovalo. „Rusové zde ještě za rusko-turecké války začali budovat správu 

podle vlastních představ, protože do budoucna považovali Bulharsko za svůj předsunutý 

protektorát na Balkáně.“45 Zdůrazňovali společný praslovanský původ Rusů a Bulharů a 

bližší náboženskou orientaci (pravoslaví). 

 

2.2 Česko-bulharské vztahy v letech 1900–2000 

 Ve dvacátém století byly zájmy Československa a Bulharska rozdílné – zatímco 

Československo jako stát vzniklý z versaillského systému mělo zájem na jeho udržení, 

Bulharsko bylo Neuillyským mírem poškozeno na úkor Rumunska, Jugoslávie a Řecka, 

a tak se snažilo versailleský systém narušit, protože si slibovalo návrat nespravedlivě 

zabraného území.46 Bulharští intelektuálové se na Prahu obraceli s žádostí o mezinárodní 

přímluvu ohledně revize hranic, naopak Praha se Bulharsko snažila přemluvit, aby 

přistoupilo k Balkánské dohodě a slíbilo, že nebude usilovat o získání Vardarské 

Makedonie. Podle Bulharů totiž v Makedonii žila bulharská menšina, které Bělehrad 

odpíral její menšinová práva. Snahy bulharských vlád o zlepšení podmínek v sousedních 

státech tak Praha nepodporovala. Přestože část československých intelektuálních kruhů 

uznávala nespravedlnost Neuillyského míru vůči Bulharsku, revize mírových smluv 

nepřicházela v úvahu, protože se v konečném důsledku mohla naopak obrátit proti 

                                                 
43 HLADKÝ, 2010, s. 233. 
44 HLADKÝ, 2010, s. 234. 
45 HLADKÝ, 2010, s. 234. 
46 HLADKÝ, 2010, s. 236. 
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Československu samotnému.47 

 Zatímco během první balkánské války česká veřejnost Bulharsko podporovala, 

byly pořádány rozsáhlé peněžní sbírky, odvody dobrovolníků na balkánská bojiště a 

dobrovolně se války zúčastnilo i na 30 českých lékařů a pomocný personál,48 druhá 

balkánská válka už českou veřejnost rozdělila. Protože poté Bulharsko vstoupilo za první 

světové války do boje na straně Německa a Rakousko-Uherska, o získaná území po 

porážce přišlo, což bylo u české veřejnosti chápáno jako nutný důsledek. 

 V první polovině 20. století se vztah Prahy k Sofii odvíjel v závislosti na tom, 

jakou politiku prosazovala vláda vůči Bělehradu – pokud se jednalo o zlepšení vztahů, 

byla česká vláda ochotná přimhouřit oči i nad vojenským převratem, který roku 1934 

fakticky odstranil ústavní a parlamentní režim a nastolil diktaturu Vlastenecké fronty. 

 Naopak u bulharské veřejnosti vyvolávalo přehlížení a marginalizace 

makedonského problému z československé strany vlny nevole, které se odrážely v 

bulharském tisku pokaždé, když se některý z čelních představitelů české vlády o tomto 

problému vyslovil (Masaryk i Beneš vydali na toto téma několik článků, které byly 

bulharskou veřejností odmítnuty).49 

 Rozsáhlá byla po roce 1918 kulturní výměna mezi oběma zeměmi, a to jak v 

oblasti literární, tak například hudební. Bulharští spisovatelé jako Georgi Karaslavov 

(román o Spořilově) nebo Kiril Christov (básnická sbírka Kamenný sen Prahy) zde trávili 

mnoho času a přibližovali svými díly české prostředí a Prahu Bulharům. S bulharským 

prostředím naopak českou veřejnost seznamoval například Alfons Mucha, který zařadil 

do své slavné Slovanské epopeje i plátno s carem Simeonem (Mucha se také podílel na 

vzniku poštovních známek a bankovek nového bulharského státu). Zvýšený byl zájem 

českých folkloristů o bulharské prostředí. 

 V meziválečném období se poté rozvíjel překlad bulharské krásné literatury do 

češtiny, především děl Ivana Vazova a Elina Pelina. Ve třicátých letech se úroveň těchto 

překladů (zejména básnických) zvýšila díky zájmu a překladům Vítězslava Nezvala. 

 

2.2.1 Druhá světová válka 

 V meziválečném období poskytlo Československo azyl mnoha bulharským 

politickým emigrantům. Ve druhé polovině 30. let se však do popředí dostala otázka 

                                                 
47 HLADKÝ, 2010, s. 236. 
48 HLADKÝ, 2010, s. 235. 
49 RYCHLÍK, s. 394. 



18 

 

 

obrany před nacistickým Německem. Praha začala ztrácet zájem o Bulharsko, které se 

stále více dostávalo do sféry německého vlivu. „Mnichovskou dohodu a zejména 

Vídeňskou arbitráž Bulharsko uvítalo, protože v nich vidělo počátek revize versaillského 

systému na etnickém principu a za souhlasu velmocí, což dávalo Bulharsku určitou naději 

na uskutečnění vlastních revizionistických plánů.“50 Tato otevřená podpora zhoršila 

vztahy s Československem, které dosáhly kritického bodu ve chvíli, kdy Bulharsko 

uznalo rozbití československého státu nacistickým Německem, přestože to vyvolalo u 

bulharské veřejnosti vlnu protiněmeckých a pročeskoslovenských protestů. Bylo zavřeno 

Československé velvyslanectví v Sofii, bulharské vyslanectví v Praze bylo změněno na 

konzulát a nebyly udržovány styky s československou vládou. Dne 16. prosince 1941 

spolu obě země formálně vstoupily do válečného stavu, neboť od 1. března 1941 se 

Bulharsko stalo členem Paktu tří. 

  

2.2.2 Období komunismu 

 Po druhé světové válce byly vztahy mezi Českem a Bulharskem dány především 

ideologicky – politické, hospodářské i kulturní propojení dvou komunistických zemí, 

které byly členy Rady vzájemné hospodářské pomoci i Varšavského paktu. Prioritou byly 

hospodářské styky. 

 Diplomatické vztahy s Bulharskem byly obnoveny už v říjnu 1945, byl podepsán 

protokol o výměně zboží a pracovních sil. Až po komunistickém převratu 23. dubna 1948 

došlo k podepsání oficiální česko-bulharské spojenecké smlouvy zavazující poskytnutí 

pomoci v případě agrese ze strany Německa či jeho spojenců. Bylo podepsáno i několik 

dalších dohod, Československo se například zavázalo dodávat Bulharsku strojní zařízení 

a techniku výměnou za zemědělskou produkci. V rámci specializace Rady vzájemné 

hospodářské pomoci, kde se Bulharsko orientovalo na počítačovou techniku, pak naopak 

dodávalo tyto produkty do Československa.51 

 V letech 1946 až 1948 existoval program nucené výměny obyvatelstva mezi 

Československem a Bulharskem. Několik tisíc lidí bylo přizváno do ČSR, aby vypomohli 

v oblasti zemědělství. Jednalo se o opakovaný nábor a celkově přišlo až 11 000 

bulharských dělníků, kteří se většinou natrvalo usídlili v českých zemích a vytvářeli 

kolonie, přestože se bulharská strana snažila o jejich návrat do vlasti. Mnozí z nich začali 

brzy opouštět špatně placená místa v zemědělství, jejich potomci začali studovat české 

                                                 
50 HLADKÝ, 2010, s. 239. 
51 RYCHLÍK, s. 398. 
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vysoké školy. Druhá vlna těchto výměn probíhala od roku 1957, v rámci několika dohod 

přišly do Československa tisíce dalších zemědělských pracovníků, kteří se zde natrvalo 

usadili. Dohoda byla vypovězena až v roce 1967, a to z bulharské strany.52 

 K ochlazení československo-bulharských vztahů došlo během pražského jara, 

které bulharští představitelé jakožto poslušní spojenci Sovětského svazu striktně odmítali. 

„Shodou okolností právě v době, kdy probíhala jednání o nové československo-bulharské 

smlouvě o přátelství, zahájil bulharský tisk proti ČSSR štvavou pomlouvačnou kampaň 

spočívající v obvinění československého vedení z tzv. revizionizmu.“53 Tato kampaň 

pokračovala i po srpnových událostech, během kterých se bulharské jednotky účastnily 

vojenské okupace Československa. Protičeskoslovenská kampaň byla ukončena až po 

výměně reformátora Dubčeka za Husáka, který Bulharsko osobně v létě 1969 navštívil, 

aby obnovil dobré vztahy mezi oběma zeměmi. 

 Co se týče kulturní výměny, kvalitní překlady pocházejí opět až ze šedesátých let, 

kdy se zde vyčlenila skupina úspěšných překladatelů z bulharštiny. Úspěchů bylo 

dosaženo především na poli slavistiky a bulharistiky. Prosadila se zde řada špičkových 

odborníků, například Zdeněk Urban nebo Hana Gladkova. Od 60. a 80. let byl také zájem 

především u bulharských diváků o československou kinematografii. V téže době začaly 

také návštěvy československých výletníků na černomořském pobřeží, což mělo za 

následek také vydávání různých průvodců a jazykových příruček. 

 

2.3 Současnost 

 V novém tisíciletí se stále překládá, nyní se zaměřením na současné bulharské 

autory (například Georgi Gospodinov). „Nejmladší a nadějnou generaci překladatelů 

představují nejčastěji studenti bulharské filologie na našich univerzitách.“54 

 Velkým počinem v česko-bulharských vztazích je také vydání kvalitního Česko-

bulharského slovníku, nových, moderních konverzačních příruček i turistických 

průvodců, vyšel dokonce i malý česko-bulharský slovník nespisovné češtiny a o historii 

Bulharska se zájemci mohou dočíst v přehledné syntéze Dějiny Bulharska55. 

 Co se týče bulharské kultury a jazyka, k jejich šíření přispívají zejména 

akademická pracoviště – bulharistika se vyučuje na Karlově univerzitě v Praze, 

                                                 
52 HLADKÝ, s. 247. 
53 HLADKÝ, 2010, s. 247. 
54 HLADKÝ, 2010, s. 251. 
55 RYCHLÍK, 2002. 
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Masarykově univerzitě v Brně, Univerzitě Pardubice a Západočeské univerzitě v Plzni.56 

 Z organizací působících v České republice je důležité zmínit zejména Bulharský 

kulturní institut v Praze, který se zaměřuje na popularizaci bulharské kultury mezi českou 

veřejností, organizuje výstavy, zve bulharské umělce a pořádá akce spojené s 

významnými bulharskými svátky.57 

 Po vstupu do evropské unie v Bulharsku rostou i české investice, mezi nimiž je 

nejmarkantnějším případem zakoupení části bulharského distribučního systému elektřiny 

firmou ČEZ a.s. a Energo-Pro.58  Obchodní a ekonomická spolupráce mezi oběma 

zeměmi staví zejména na výhodách plynoucích ze společného trhu Evropské unie. Po 

vstupu do EU projevily české firmy zvýšený zájem o bulharský trh. Mezi nejvýznamnější 

položky českého vývozu patří české přístroje elektrického záznamu reprodukce zvuku a 

motorová vozidla. Čeští investoři v Bulharsku působí především v perspektivních 

oborech jako je energetika a dopravní infrastruktura.59 O rozšíření vzájemných zejména 

obchodních vztahů mezi českou a bulharskou republikou se stará také Česko-bulharská 

obchodní komora založená roku 1999, která pomáhá zprostředkovávat vzájemné vztahy 

a obchod mezi českými a bulharským i podnikatelskými subjekty a poskytuje jim rady a 

informace, jak se zorientovat na bulharském trhu.60 Podobné služby nabízí také 

zahraniční zastoupení agentury Czech Trade v Sofii. České výrobky mají sice na 

bulharském trhu tradičně dobré jméno, ale prosadit se zde není tak snadné, protože trh je 

přesycený zejména levnými výrobky z Turecka a východní Asie.61 

 

2.4 Bulharsko a stereotypy 

Stereotypy jsou nejobecněji definovány jako ustálený, selektivní a zkratkovitý soud, který 

přijímá a v delší časové kontinuitě traduje početná část populace.62 

                                                 
56 HLADKÝ, s. 252. 
57 Bulharský kulturní institut [online]. 2014. [cit. 2016-03-13]. Dostupné z: www.bki.cz 
58 HLADKÝ, s. 252. 
59 Bulharsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR. 2015. BusinessInfo [online]. [cit. 2016-03-13]. 

Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/bulharsko-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-

cr-18614.html 
60 Česko-bulharská obchodní komora. Simex [online]. [cit. 2016-03-13]. Dostupné z: 

https://www.simex.eu/cz/index.php?id=10 
61 PELÁKOVÁ, Lucie. Bulhaři hledí na cenu, ale českých výrobků si považují. In: Czech Trade [online]. 

[cit. 2016-03-13]. Dostupné z: http://www.czechtrade.cz/o-czechtrade/reference/czechtrade-

media/bulhari-hledi-na-cenu-ale-ceskych-vyrobku-si-povazuji-10-11-2014/ 
62 MORAVCOVÁ, Mirjam, TURKOVÁ, Miroslava. Proměny reflexe balkánského prostoru ve vizích 

vysokoškolských studentů na přelomu 20. a 21. století. In: Pravda, láska a ti na „východě“: obrazy 

středoevropského a východoevropského prostoru z pohledu české společnosti: (materiály z konference 

konané 12. listopadu 2005 na Fakultě humanitních studií University Karlovy v Praze). Praha: UK 

FHS, 2006. ISBN 80-239-7945-0, s. 220. 
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 Pojem Balkán nemá v české společnosti příliš pozitivní konotace, je vnímán jako 

něco cizího, zaostalého – také proto, že byl dlouhou dobu ve sféře muslimského vlivu.63 

 Co se Čechům vybaví jako první, když se řekne Bulhar nebo Bulharsko? 

Především moře, pohostinnost a vlastenectví.64 Tato zkušenost je založená hlavně na 

osobním prožitku, jelikož bylo v době komunismu jednou z mála dostupných (a zároveň 

relativně levných) destinací. Kromě vlastních prožitků nebo zprostředkovaných 

zkušeností „..tvorbu aktualizovaných etnických obrazů ovlivňují politické elity a 

masmédia prostřednictvím řízeného toku informací.“65 Jak bude rozepsáno níže, média se 

bohužel v počátcích svého svobodného působení po pádu komunismu soustředila 

především na negativní aspekty migrační vlny Bulharů do České republiky, a proto obraz 

Bulharů kteří se dopustili v Čechách kriminální činnosti „vyvolává nápadnou krizi 

českých představ o bulharské identitě vůbec.“66 Základní obraz, tradovaný v českém 

prostředí od 30. let 20. st. – „dře jako Bulhar“ – který po dlouhá léta patřil k názorovému 

vybavení starší a střední generace Čechů díky tomu, že jedni z prvních Bulharů, kteří sem 

začínali přijíždět, byli manuálně pracující zahrádkáři (viz kap. 2.2.2), byl u značné části 

populace zaměněn za „líný jako Bulhar.“67 

 Bulharský bohemista Veličko Todorov sepsal studii vycházející z excerpce 

českých novin a časopisů z let 1992–1994, ve které se snažil vyjádřit, jaké jsou zažité 

české stereotypy o Balkánu. Přestože je studie stará už více než dvě desetiletí, z osobní 

zkušenosti, četby periodik a díky svému zájmu o daný region a častému setkávání s 

názory na něj si troufám tvrdit, že se příliš nezměnil, přestože Bulharsko podniklo značný 

krok k transformaci ve vyspělou evropskou zemi, a od roku 2007 je dokonce členem 

Evropské unie (fakt, který Bulharsku značně pomohl zvýšit mezinárodní prestiž, nicméně 

zároveň je jedním z nejchudších států EU). Po generace zakořeněné stereotypy se však 

vykořeňují těžko. S tímto názorem souhlasí také etnoložka Mirjam Moravcová: „Obraz 

balkánského prostoru, vybudovaný v době široce medializované politické krize na 

Balkáně v 90. letech 20. století, se stal součástí kolektivní paměti. A jako takový se 

uchoval bez ohledu na proměnu politické situace i znalost této proměny.“68 

                                                 
63 TODOROV, Veličko. Český obraz Bulharska a Bulharů (1992–1994). In: Češi a jižní Slované. Praha: 

Institut základů vzdělanosti Univerzity Karlovy, 1996. Lidé města. ISBN 80-7184-192-7, s. 59. 
64 Obraz Bulharů a obecně Jihoslovanů v českém prostředí zkoumala např. Mirjam Moravcová nebo      

Veličko Todorov, jejichž studie zde cituji. Jejich závěry však také potvrzují, co jsem zjistila z vlastního 

pozorování, co se týče tohoto regionu. 
65 MORAVCOVÁ, Mirjam. Bratr, přítel, cizinec. Pohled českých studentů na jižní Slovany. In: Češi a 

jižní Slované. Praha: Institut základů vzdělanosti Univerzity Karlovy, 1996. Lidé města. ISBN 80-

7184-192-7, s. 7. 
66 TODOROV, 1996, s. 73. 
67 MORAVCOVÁ, 1996, s. 35. 
68 MORAVCOVÁ, 2006, s. 239. 
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 Podle studie Velička Todorova vykreslovaly české deníky na počátku 

devadesátých let obraz Bulharska jako země, která se nedokázala zcela vyrovnat s 

postkomunistickou minulostí a vládne v ní neustálý nejen politický chaos. Tisk o 

Bulharsku informoval pouze povrchně o senzačních tématech, případně o „povinných 

tématech“, protože politika a ekonomika Bulharska byla pro média „poměrně cizí a 

výrazně nepopulární motiv“.69 

  Nelze popřít, že na českém území působí drobní podvodníci i větší mafiáni 

bulharského původu. Už Veličko Todorov ale varuje před tím, že v české společnosti se 

díky tomu začaly některé termíny z kriminalistiky spojovat s Bulhary kvůli „novým 

Bulharům“, kteří do Čech začali přijíždět po pádu komunismu. Už se nejedná o bulharské 

studenty, kteří přišli za poznáním díky relativně malé jazykové bariéře a větší kvalitě 

českých vysokých škol, nebo o zahradníky (ať už přišli v rámci nucené výměny nebo za 

prací).  Todorov se podrobněji rozepisuje o bulharské automafii a zmiňuje titulky jako: 

„Bulhara u auta viděti – o vozidlo přijíti“70 Bohužel „jsou to právě bulharští zloději aut, 

kteří nejvíce přispívají k hromadění záporných rysů na českém obraze Bulharska.“71 

Zároveň však upozornil na jeden z tehdejších ukazatelů: „I když doposud bulharská mafie 

ani v jednom ukazateli nepřevyšuje jiné mafiánské gangy působící na území České 

republiky, o čemž svědčil i fakt, že v reprezentativním novinářském rozboru Mafie v 

Čechách se nekomentuje bulharská organizovaná zločinnost, české akce bulharských 

zlodějů aut ho výmluvně představují jako nebezpečný sociální jev.“72 

 Už v této studii z poloviny 90. let lze vidět počátky analogie, která přetrvává až 

do dnešních dnů. Bulharští gastarbaiteři se ve větší či menší míře zapojovali do dalších 

pololegálních nebo nelegálních aktivit, jako je kuplířství nebo další trestné činnosti 

spojené s drobnými krádežemi.73 

 Problematiku zobrazování Bulharska v českém tisku sledovala na počátku 

devadesátých let také Blanka Soukupová, která se však zaměřila na rozdíl od Velička 

Todorova na české týdeníky.74 Soukupová vidí za marginalizováním bulharského tématu 

(chybějícím obrazem Bulharska v českém tisku) v českých týdenících snahu oprostit se 

od všeho východního (tedy špatného, zaostalého) a orientovat se na západ jednak 

                                                 
69 TODOROV, 1996, s. 62. 
70 TODOROV, 1996, s. 73. 
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72 TODOROV, 1996, S. 77. 
73 TODOROV, 1996, S. 86. 
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směřováním země, jednak výběrem témat, a zároveň snahu získat image hospodářsky, 

politicky a kulturně vyspělého národa, který zpřetrhal svazky s minulostí symbolizovanou 

bývalými politickými  spojenci.75 Todorov vidí v zásadě dvě linie pohledu na Bulharsko 

v českých médiích – země, která se opožďuje v úsilí o vymanění z posttotalitarismu. 

Druhá linie je „diktována krimogenním chováním bulharské migrační vlny.“76 Tyto dvě 

linie podle něj doplňují romantické vzpomínky Čechů na dovolenou na černomořském 

pobřeží. 

 

2.5 Shrnutí 

Jelikož spolu Česká republika a Bulharsko nesousedí, nikdy mezi nimi neexistovaly 

žádné územní spory. Vzdálenost stovek kilometrů také zapříčinila, že vztahy mezi oběma 

zeměmi byly vždy spíše méně intenzivní, celkově by se však daly charakterizovat jako 

korektní a celkem přátelské.77 Svého vrcholu dosahovaly v době národního obrození, a to 

především na poli kulturním v rámci myšlenky všeslovanské vzájemnosti. Politicky ani 

hospodářsky Bulharsko pro Českou republiku v minulosti nikdy nepředstavovalo prioritu, 

což se však částečně změnilo se vstupem Bulharska do Evropské unie a výhodami 

plynoucími ze společného trhu. 

Přestože v dobách socialismu panovaly mezi Českou republikou a Bulharskem 

přátelské vztahy a mediální pokrytí bylo v obou zemích rozsáhlé, po roce 1989 už se v 

Čechách o událostech v Bulharsku skoro nepíše. Z vlastní četby periodik jsem zjistila, že 

jsou však často zmiňováni Bulhaři, kteří žijí v Čechách, a to většinou v negativních 

konotacích – rozbití bulharských gangů, které vykrádaly auta, obchodovaly s bílým 

masem nebo drogami. 

 Zcela opačná je situace v Bulharsku, kde je Česká republika vnímána velmi 

pozitivně a bulharský tisk přináší poměrně pravidelně novinky (např. často různé tragické 

zprávy jako vlaková neštěstí, povodně nebo vraždy, ale také politické jako zvolení Miloše 

Zemana českým prezidentem nebo zprávy kulturní) z naší země.  
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3. Představení materiálu 
 

 Podle teorie nastolování agendy, o které poprvé psali Maxwell McCobs a Donald 

Shaw, média výběrem témat, o kterých informují, hrají významnou úlohu v tom, jaká 

témata jsou publikem vnímána jako důležitá.78 O to významnější je jejich role, když se 

jedná o události z ciziny, protože jen málo lidí má přístup k originálnímu zpravodajství z 

dané země. Zajímavý je výzkum Agenda Setting and International News: Media 

Influence on Public Perceptions of Foreign Nations79, který probíhal v USA a zabýval se 

teorií agenda setting v kontextu cizích národů. Výzkum dokázal, že zmínka o cizím 

(menším) národu ve zprávách měla za následek pozitivní vnímání tohoto státu mezi 

obyvatelstvem, protože na něj díky tomu bylo nahlíženo jako na důležitý. Pokud naopak 

média o některé zemi a událostech v ní neinformovala, byla tato země vnímána jako méně 

důležitá. Výsledky studie poměrně jasně ukázaly, že je spojitost mezi tím, jak média o 

jednotlivých národech informují a jak jsou tyto následně vnímány společností. Čím 

negativněji se o zemi psalo, tím negativněji byla vnímána země i celý národ. Opačně to 

ale neplatilo – pozitivní zprávy neměly na pozitivnější vnímání země podle tohoto 

výzkumu žádný vliv. 

 Západní publikum odvozuje důležitost událostí podle toho, co čte, vidí a slyší ve 

zpravodajských médiích. „Jakmile se zpravodajství soustředí na problém, změní se 

priority veřejnosti, a jakmile se média soustředí na něco jiného, priority veřejnosti se opět 

promění.“80 

Média jsou bohužel při výběru informací, které do zpravodajství zařadí, 

směrována i jinými potřebami, než vybrat nejdůležitější zprávy, např. finančními, protože 

potřebují udržet vysoký počet příjemců, tudíž: „Soustředí se například na určité 

organizace a instituce, u kterých je pravděpodobnější výskyt událostí vhodných ke 

zpravodajství.“81 Jak bude zmíněno níže, z tohoto hlediska je skupina ČEZ ideálním 

podkladem pro analýzu, neboť se zde střetává organizace, o které je v českých novinách 

hojně referováno, se zemí, o které se v českých denících prakticky nepíše. Navíc, jak 

zjistil již americký sociolog David White, do zpravodajství se zcela nejsnadněji dostávají 

                                                 
78 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-736-7096-8, s. 112-113. 
79 WANTA, W.; GOLAN, G.; LEE, Ch.: Agenda Setting and International News: Media Influence on 

Public Perceptions of Foreign Nations. [online]. Journalism and Mass Communication Quarterly, [2004]. 

[cit. 2015-12-15]. Dostupný z: 

http://www.theurbanclimatologist.com/uploads/4/4/2/5/44250401/mediainfluencepublicperceptions.pdf 
80 MCNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-840-6. 
81 TRAMPOTA, s. 22. 
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lidsky jímavé příběhy (human interest stories)82, což je velmi vhodné pro analýzu 

události, kterou jsem si zvolila, neboť v zemi, kde vládly tak ostré protesty proti 

zvyšování cen elektřiny, byla spousta možností informovat o lidech a jejich těžkých 

osudech, když nemají na zaplacení faktur. 

 Deníky byly vybrány tak, aby se jednalo o nejčtenější a zároveň nejvíce relevantní 

zdroje v obou zemích. Kvůli odlišné charakteristice bulharského tisku, kdy i seriózní 

noviny jsou napůl bulvární a honí se za senzacemi, však nebylo možné vybrat vydání, 

která by si v jednotlivých zemích zcela odpovídala. 

 České noviny zastupuje Mladá fronta Dnes, protože se jedná o nejprodávanější 

nebulvární deník zaměřující se na aktuální zpravodajství. Právo se zaměřuje na 

vnitropolitické a zahraničněpolitické dění, ale přináší také komentáře z oblasti politiky a 

ekonomiky. Hospodářské noviny byly vybrány hlavně pro svou orientaci na ekonomické 

zpravodajství a podnikání. 

 Při volbě bulharských deníků jsem nemohla opomenout nejčtenější Trud, který se 

honosí označením „noviny s největší důvěrou mezi čtenáři“ a je poměrně všestranně 

zaměřený. 24 časa, ač spadá pod stejného vydavatele a má i podobný grafický design, je 

zaměřen více na příběhy, analýzy a komentáře. Poslední Standart je nejserióznějším 

deníkem z výběru, který se dá přirovnat k českým Hospodářským novinám. Přináší 

specializované informace a má silné ekonomické, finanční a byznys zpravodajství. 

 V případě bulharských novin jsem pracovala se sofijským vydáním, stejně tak 

jako v případě českých novin s pražským vydáním. V knihovnách, kde jsem noviny 

studovala, bohužel nebyla možnost prohlédnout si další regionální vydání k případnému 

srovnání. 

 

3.1 Česká periodika 

 Podle výzkumu společnosti Media Projekt byl v roce 2013 nejčtenějším 

celostátním deníkem Blesk. Na druhém místě se umístila Mladá fronta Dnes, hned za ní 

na třetím místě Právo. Hospodářské noviny se co do čtenosti umístily na místě sedmém.83 

                                                 
82 TRAMPOTA, s. 39. 
83 Media Project. In: Unie Vydavatelů [online]. 2013 [cit. 2016-03-09]. Dostupné z: 

http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/Ro%C4%8Dn%C3%AD.pdf  
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Obr. 1.  

 

3.1.1 Mladá fronta Dnes  

 Mladá fronta Dnes patří pod mediální skupinu Mafra a sama sebe označuje za 

„největší seriózní deník v České republice.“84 V roce 2013 ji co do čtenosti mezi 

celostátními deníky předběhl pouze bulvární Blesk. 

 Mladá fronta Dnes začala vycházet 1. září 1990, ač zvolením podobného názvu a 

převzetím části redaktorů navazovala na list Mladá fronta, který vycházel od roku 1945 

a až do konce roku 1989 byl orgánem Ústředního výboru Socialistického svazu mládeže. 

Poté, co svaz zanikl, založili redaktoři deníku akciovou společnost MaF a.s., která získala 

vydavatelská práva na deník s názvem Mladá fronta Dnes.85 

 Dle svých oficiálních stránek se jako jeden z prvních českých deníků důsledně 

orientovala na kompletní seriózní zpravodajství a díky rychlému vývoji a rostoucímu 

vlivu začala brzy stanovovat standardy novodobé české žurnalistiky.86 Nicméně „při své 

středopravé orientaci se snaží profilovat jako nejlépe informovaný český list, jenž ovšem 

sklouzává když ne k bulvárním tématům, tak přinejmenším k infotainmentu.“87 

                                                 
84 Mladá fronta DNES. Mediální skupina mafra [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-03-09]. Dostupné z: 

http://www.mafra.cz/portfolio.aspx?y=mafra/portfolio-mfd.htm 
85 ŠMÍD, Milan. Vliv vlastnictví médií na jejich nezávislost a pluralitu [online]. 2004 , 25 [cit. 2016-

03-12]. Dostupné z: http://www.louc.cz/pril01/smidvlastnictvi.pdf, s. 8–7. 
86 Mladá fronta DNES. Mediální skupina mafra [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-02-12]. Dostupné z: 

http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all%5Ccs_produkty-a-sluzby_mlada-fronta-

dnes.htm   
87 ŠMÍD, 2004, s. 12. 
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 Standardní rubriky, které čtenáři najdou v novinách každý den, jsou: Z domova, 

Ekonomika, Publicistika, Ze světa, Kultura, Názory, dále zprávy z regionu a Sport.88 V 

každé rubrice je také sekce Krátce, která přináší většinou jeden nebo dva odstavce dlouhé 

aktuality z tiskové agentury. Tisk je rozdělen do několika samostatných sešitů, v prvním 

se nachází domácí a světové zpravodajství a názorové rubriky, v druhém poté ekonomické 

a byznys zpravodajství. Deník je známý také širokým množstvím příloh. Vychází denně 

kromě nedělí a dnů, na něž připadá státní svátek. Objem deníku je 24 až 32 stran. 

Naposledy byla výrazně měněna grafická podoba deníku v roce 2010.89 

 Mafra provozuje také internetový portál www.idnes.cz. 

 

3.1.2 Právo 

 Předchůdcem Práva bylo Rudé právo, které už od roku 1920 vycházelo jako 

ústřední tiskový orgán Komunistické strany Československa.90 V té době se jednalo o 

málo čtivý titul, v němž převažovala ideologie a stranická propaganda. Po listopadu 1989 

získal deník formou „spontánní privatizace“ nové majitele podobně jako Mladá fronta 

Dnes. Bývalí redaktoři deníku založili vlastní akciovou společnost Borgis a.s., která 

začala vydávat vlastní deník Rudé právo.91 Ke změně názvu z Rudého práva na Právo 

došlo až v roce 1995.92 Majitelem společnosti Borgis a.s. a šéfredaktorem Práva je 

Zdeněk Porybný, který zastává tuto funkci už od roku 1989. 

 „Právo lze charakterizovat jako levostředý deník s názory blízkými sociálním 

demokratům, který se rovněž nebrání bulvární agendě.“93 

 Deník vychází šestkrát týdně, od pondělí do soboty, v objemu od 20 do 30 stran. 

Oslovuje především starší obyvatelstvo, téměř polovina jeho čtenářů je ve věku 45–65 

let.94 Přináší rozsáhlé zpravodajství z domova, stručnější zprávy ze zahraničí jsou 

většinou přejaté z ČTK. V rubrice Trhy a ekonomika se věnuje také ekonomickým 

záležitostem. Kromě toho přináší novinky z kultury, sportu a televizní program. Grafická 

                                                 
88 Mladá fronta DNES. Mediální skupina mafra [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-02-12]. Dostupné z: 

http://www.mafra.cz/portfolio.aspx?y=mafra/portfolio-mfd.htm  
89 Válka, Klaus, teroristé, Zeman: Nová MF DNES - a historie. In: IDNES.cz/Blog [online]. 2010 

[cit. 2016-03-12]. Dostupné z: http://redakcni.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=129164  
90 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: 

Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-698-8, s. 50–51. 
91 ŠMÍD, 2004, s. 7. 
92 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: 

Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-698-8, s. 258. 
93 ŠMÍD, 2004, s. 12. 
94 Media Kit. In: Právo [online]. 2016 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.pravo.cz/soubory/profil-ctenare.pdf  
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úprava je spíše strohá s minimem fotografií a už delší dobu si zachovává stále stejnou 

podobu. 

 Na internetové stránce www.pravo.cz je zveřejňován pouze přehled informací s 

popiskem, že plné znění textů čtenáři najdou v papírovém vydání novin. Společnost 

Borgis, a.s. však vlastní ještě informační portál www.novinky.cz. 

 

3.1.3 Hospodářské noviny 

 Hospodářské noviny byly jedním ze dvou nových deníků, které vznikly po 

listopadu 1989. Nesly název zaniklého týdeníku věnujícího se ekonomice, který do té 

doby vydával vydavatelský dům KSČ Rudé právo.95 Pod nově založenou akciovou 

společností Economia začaly vycházet 24. května 1990.96 

 Německé vydavatelství ekonomického a odborného tisku Verlagsgruppe 

Handelsblat koupilo podíl v Economii už roku 1994 a o pět let později se stalo majoritním 

vlastníkem vydavatelství. V roce 2008 však svůj podíl 88,36 % prodalo podnikateli 

Zdeňku Bakalovi, jenž ji koupil přes společnost Respekt Media, ve které je jediným 

akcionářem.97 

 Noviny se zaměřují především na ekonomické a byznys zpravodajství z domova 

i ze světa, kromě toho přinášejí rozsáhlé komentáře a analýzy. Otiskují rozhovory s 

předními podnikateli a provádějí analýzy nejdůležitějších ekonomických událostí. Mezi 

čtenáře tak patří především muži, podnikatelé, polovina čtenářů má vysokoškolské 

vzdělání a patří sem také lidé s vyššími příjmy a ti, kteří pracují na pozicích s 

rozhodovacími pravomocemi a ve vrcholovém managementu firem.98 

 Hospodářské noviny vychází pět dní v týdnu, a to v objemu 36 stran. Orientací 

jsou spíše středopravé.99 Na první dvoustraně je otištěno Téma dne. První sešit deníku se 

věnuje obecnému přehledu a podle důležitosti jsou otištěny zprávy z České republiky i ze 

světa buď jako samostatné články, nebo pouze jako několik odstavců v sekci Briefing. 

Jedna dvoustrana je také věnována článkům s názory odborníků a analytiků. Druhá část 

vydání se věnuje podrobněji ekonomickým tématům a analýzám. 

                                                 
95 ŠMÍD, 2004, s. 3.  
96 ŠMÍD, 2004, s . 6. 
97 Bakala potvrdil koupi většinového podílu v Economii [online]. [cit. 2016-04-10]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media/1443339-bakala-potvrdil-koupi-vetsinoveho-podilu-v-

economii  
98 Vzhledem k tomu, že sledovaným obdobím je začátek roku 2013, použila jsem data z výzkumu z roku 

2012 Profil čtenářů hospodářských novin. In: Economia [online]. [cit. 2016-04-10]. Dostupné z: 

http://economia.ihned.cz/403/193/file/HN_mediaprojekt.pdf/  
99 ŠMÍD, 2004, s.12 
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 K Hospodářským novinám patří server www.ihned.cz. Současná grafická podoba 

deníku je z roku 2009.100 

 

3.2 Bulharská periodika 

 V Bulharsku, stejně jako po celém světě, čte po rozšíření internetu a sociálních sítí 

čím dál méně lidí noviny. Zatímco v roce 2000 zde vycházelo 545 novin, v roce 2006 už 

bylo toto číslo o stovku menší a v analyzovaném roce 2013 se jedná o 307 novin, z toho 

54 deníků (data Bulharského statistického úřadu).101 

 Nejdůležitějším zdrojem informací je pro obyvatelstvo stále televize, ale internet 

už začal dohánět tištěná média jako další důležitý zdroj informací (a nejedná se pouze o 

internetové stránky tištěných novin, na které deníky často samy odkazují).102 V roce 2013 

právě v souvislosti s aférami ohledně protestů za ceny elektřiny se stal poprvé důležitým 

zdrojem informací pro občany (ale také pro média) Facebook, kde se veškeré dění 

odráželo prakticky okamžitě, a pomocí nějž se svolávaly protesty. Mnohem aktivněji 

začali k veřejným projevům používat Facebook i politici.103 Role internetu sice značně 

vzrostla, přesto však zůstala tradiční média (noviny, televize, rádio) hlavními informátory 

o protestu, protože podle dat Bulharského statistického úřadu k roku 2013 stále kolem 

43 % Bulharů ještě nikdy nepoužívalo internet. 

 Podle průzkumu společnosti Market Links z roku 2013, však berou Bulhaři 

informace získané z médií se značnou rezervou. Až 60 % jich nevěří v nezávislost 

domácích médií a pouze 14 % si myslí, že mají média dostatečnou svobodu.104 Do roku 

1996 byla totiž podle obchodního zákona potřeba, aby byl každý vydavatel novin 

registrovaný, v současnosti ale není úplně jasné, kdo vlastní a financuje které noviny a 

jaké jsou jeho zájmy.105 Právě proto se tolik lidí snaží upínat na alternativní informační 

zdroje – sociální sítě. Má to však i svá úskalí, vyjádření na internetu bývají často více 

                                                 
100 Relaunch Hospodářských Novin. In: Media Guru [online]. 2009 [cit. 2016-02-12]. Dostupné z: 

http://www.mediaguru.cz/2009/05/relaunch-hospodarskych-novin/#.VzTR0-RmIRQ  
101 Nacionalen statističeski institut [online]. 2014. [cit. 2016-02-13]. Dostupné z: 

http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Publishing2013_8577OZ9.pdf 
102 Proučvane na digitalnite medii [online]. 2013. [cit. 2016-02-13]. Dostupné z: 

https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/mapping-digital-media-bulgaria-bg-

20130805.pdf  
103 Chaštagăt sreštu mediite: Političeskijat vazchod na socialnite mreži [online]. 2013. [cit. 2016-02-13]. 

Dostupné z: http://www.fmd.bg/wp-content/uploads/2014/02/fmd-bulgarian-media-monitoring-2013-

report.pdf 
104 Balkanski medien barometr [online]. 2014. [cit. 2016-02-13]. Dostupné z: http://www.fmd.bg/wp-

content/uploads/2014/10/balkan_media-_barometer_bulgaria_2014_bg.pdf 
105 CANKOVA, Svetlana. Văvedenie v mediaznanieto. Sofija: Stopanstvo, 2007, 254 s. ISBN 978-954-

494-793-4, s. 197. 
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emočně vypjatá a snáze se také mohou šířit hoaxy nebo různá falešná vyjádření.  

Informace ohledně historie a vývoje jednotlivých bulharských deníků jsem 

čerpala z knihy Nový žurnalismus z období přechodu106 bulharské žurnalistky Totky 

Monovy. Kniha je zakončením její dlouhodobé analýzy současného bulharského tisku a 

přináší komplexní pohled na vznik, vývoj a další aspekty bulharských deníků vzniklých 

po pádu komunismu v období tzv. přechodu. Autorka daná periodika v dlouhém časovém 

období studovala v archivech. Doplňující informace (počet stran, rubriky atd.) mi 

poskytly internetové stránky deníků a vlastní analýza daných periodik. 

 

3.2.1 (Dneven) Trud – Práce 

 Trud je jedním z nejoblíbenějších informativních bulharských deníků, který se těší 

největší důvěře mezi čtenáři, přestože je na pomezí mezi bulvárem a seriózním tiskem. 

 Za první číslo je považován už profašický Trud, který vyšel 1. 3. 1936 a jako 

týdeník se udržel až do převratu v roce 1944. Tehdy dva měsíce nevycházel a následně 

začal vycházet nový týdeník Zname na Truda, který na něj podle současných vlastníků 

novin navazoval. Novodobá historie těchto novin se ale datuje až od 15. září 1946, kdy 

začal vycházet opět jako Trud a již jako deník. V současnosti se honosí tvrzením, že se 

jedná o nejstarší bulharský periodický tisk. 107 Do soukromého vlastnictví se dostal roku 

1992. 

 Trud se v novodobé historii pravidelně umisťuje na předních příčkách mezi 

nejčtenějšími deníky a rozhodně patří mezi jeden z nejvlivnějších. Už před rokem 1989 

zde byla často otiskována témata, která rozpoutávala bouřlivou společenskou diskuzi.108 

 Řídí se klasickým „Good news is no news“, zaměřuje se na negativní zprávy, 

vraždy, krimi, titulky článků bývají katastrofické, a tak mu často bývá vytýkána honba za 

senzacemi.109 

 Zásadní změny v grafické úpravě a doplnění nových rubrik proběhly roku 2006.110 

Internetová stránka www.trud.cz funguje od roku 2005. 

 Od pondělí do pátku vychází deník v objemu 40 stran, v sobotu 64 stran a v neděli 

32 stran. Mezi nejdůležitější rubriky patří zprávy z domova, krimi zprávy a byznys (každý 

                                                 
106 MONOVA, Totka. Novijat žurnalizăm na prechoda. Sofija: Paradoks, 2012, 370 s. ISBN 978-954-553-

151-4 
107 Noviny Trud se hned na titulní straně každého čísla honosí prohlášením, že vycházejí již od roku 1936. 
108 MONOVA, 2012, s. 157. 
109 MONOVA, 2012, s. 158. 
110 Dneven Trud [online]. 2010. In: . [cit. 2016-02-13]. Dostupné z: 

http://www.superbrandsbulgaria.com/uploads/brands/2010/pdfpath_120.pdf  
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den kromě neděle). V příloze Společnost otiskuje rozsáhlé názory redaktorů i odborníků 

na aktuální témata, rozhovory a analýzy. Součástí každého čísla je i krátká rubrika ze 

světa, zajímavosti z kultury, na konci je několik stránek o sportu, nekrology a křížovka. 

 

3.2.2 24 časa – 24 hodin 

 Deník 24 časa stál u zrodu novodobé bulharské žurnalistiky. 24 časa jsou prvním 

bulharským soukromým deníkem a vznikly s myšlenkou stát se prvními skutečně 

masovými novinami. První oficiální číslo vyšlo 18. dubna 1991 a nedlouho poté, co 

začaly vycházet, se noviny staly jedním z vůdců trhu. Přišly totiž po převratu se zcela 

novým novinářským konceptem, který se ostatní deníky snažily (většinou neúspěšně) 

napodobit.111 

 Originalita a inovativnost těchto novin tkvěla v tom, že se začaly zaměřovat více 

na jednotlivé lidské příběhy (na které jsou zaměřené dodnes) než na zprávy a informace 

o vládě a politických událostech. Nepřinášely jen suché informace, ale podávaly je 

formou atraktivního vyprávění, které bylo na tehdejší dobu moderní. S tím souvisel i 

koncept jakéhosi medailonku „hrdiny“ každé zprávy. Začaly ve velkém používat 

karikatury, věnovaly část programům divadel, kin i televize, přišly s tematickými 

stránkami i nápadem otiskovat tabulky s aktuálními kurzy měn. Jako první také začaly 

vycházet v dnes již obvyklém formátu A3.112 

 Do konce roku 1991 se staly nejprodávanějším deníkem a vedoucí pozici na trhu 

si udržely po následujících 6 let. Mezi lety 1992–1995 dokonce vycházely ve větším 

nákladu než všechny ostatní noviny dohromady. Roku 1996 koupila majoritní díl 

německá VAC media holding, která odkoupila i noviny Trud. Na nějaký čas 24 časa 

ztratily svou pozici lídra, ale brzy se opět dostaly do čela a o prvenství mezi čtenáři se 

střídají s deníkem Trud.113 

 Roku 2008 proběhla zásadní grafická změna směrem k moderním světovým 

deníkům a došlo také na rozšíření témat. 

 Podle dat z roku 2014 deník čte pravidelně kolem 176 000 lidí ve věku 30–59 let. 

Většina z nich žije v pěti největších bulharských městech (Sofie, Varna, Plovdiv, Burgas, 

Ruse). Téměř jedna třetina čtenářů má vyšší vzdělání.114 

                                                 
111 24 časa [online]. 2015. In: . [cit. 2016-02-13]. Dostupné z: 

http://www.superbrandsbulgaria.com/uploads/brands/2015/pdfpath_210.pdf  
112 24 časa [online]. 2015. In: . [cit. 2016-02-13]. Dostupné z: 

http://www.superbrandsbulgaria.com/uploads/brands/2015/pdfpath_210.pdf  
113  MONOVA, 2012, s. 159. 
114 24 časa [online]. 2015. In: . [cit. 2016-02-13]. Dostupné z: 
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 Deník v současnosti vychází 7 dní v týdnu. Od pondělí do pátku má rozsah 40 

stran, v sobotu díky přílohám 64, v neděli 32. Jeho motto je „Zprávy takové, jaké jsou“. 

Internetová stránka www.24chasa.bg funguje od roku 2005. 24 časa je více zaměřený na 

lidi a na to, co by mohli potřebovat. Co se týče nezpravodajských článků, jde zde cítit 

velké zaměření na zdraví, (je zde například páteční rubrika „Doktore poraď“, kam lidé 

posílají dotazy a odpovídá jim na ně v novinách lékař), články o tom, co jíst, mnoho 

lidských příběhů i u jednotlivých zpráv, analýzy, rozhovory, často celé tematické strany, 

recepty, hodně sportu (obzvláště v pátek), o víkendu se otiskují doslova bulvární stránky 

a zprávy převážně z bulharského, ale také světového showbyznysu. 

 Mezi stálé rubriky ve 24 časa patří kromě zpráv z domova nebo z byznysu např. 

rubrika Analýzy, Názory a Interview, ale také Kriminální zprávy a Sport. Zprávám ze 

světa je přes týden věnováno jen minimum místa, v sobotu jsou však přes celé tři stránky. 

 

3.2.3 Standart 

 První číslo vyšlo 10. srpna 1992. Podle původního konceptu se měl věnovat 

soukromému podnikání po vzoru rakouského Der Standart. V průběhu let se však zájmy 

deníku rozšířily, byť je zde podnikání dodnes věnována značná část. Prvenství drží v tom, 

že je prvním bulharským deníkem, který vyšel o objemu 64 stran.115  

 Už od začátku se Standart soustředil na podávání informací v širším celku, 

nezaměřoval se na jednotlivé příběhy nebo detaily, ale na celistvé podání problému. Tato 

orientace na texty, které si zachovávají aktuálnost v delším časovém úseku, k němu také 

již od začátku směřovala čtenáře vzdělanější, kteří chtěli objektivnější a distancovanější 

pohled a měli zájem o hlubší analýzu, ne pouze povrchní informace. Jako první se také 

snažil o velmi neutrální lexikum, kterým by informoval o nastalých událostech, aniž by 

čtenáři podsouval vlastní pohled na ně. Hlavní důraz byl a dodnes je kladem na 

interpretativní texty, Standart je proto plný komentářů, analýz, anket a sociologických 

výzkumů, informace jsou často podávané ve formě přehledných tabulek a infografik.116 

 Patří mezi seriózní deníky, orientuje se na fakta a snaží se vystupovat jako 

objektivní prostředník informací. Také proto jej často využívají různí politici ke 

zveřejňování svých prohlášení. 

 Informuje především z hlavního města a okolí, méně pak z regionů. Mezi hlavní 

                                                 
http://www.superbrandsbulgaria.com/uploads/brands/2015/pdfpath_210.pdf 

115 MONOVA, 2012, s. 175. 
116 MONOVA, 2012, s. 176.  



33 

 

 

rubriky patří Ekonomika, Byznys a Finance, jako jediný však také přináší poměrně 

rozsáhlé a kvalitní kulturní zpravodajství. 

 Mezi čtenáře tohoto deníku patří hlavně lidé ve věku 31–40 let, většinou 

specialisté v různých oborech, což má vliv také na výběr témat, která jsou z části pro 

„masovějšího“ čtenáře a z části poměrně specializovaná.117  

 Jako jediný z analyzovaných deníků má internetové stránky kromě bulharštiny i v 

angličtině a zdarma veškeré zprávy na internetu. Od roku 2008 vede vlastní informační 

agenturu Standart. 

 Standart vychází od pondělí do neděle. Pondělí až čtvrtek v objemu 40 stran, v 

pátek a sobotu 48 stran a v neděli 32 stran. Čísla z aktuálního měsíce lze stáhnout v .pdf 

formě ze stránek, články ze starších čísel jsou k nalezení na internetu v archivu. Mottem 

deníku je „Zprávy, které stojí za to sdílet.“ 

 Mezi nejdůležitější rubriky patří zprávy z domova a z byznysu, rubriku Názory 

většinou tvoří tematická strana, která se věnuje jednomu nejaktuálnějšímu tématu. 

  

                                                 
117 Standart [online]. 2010. In: . [cit. 2016-02-09]. Dostupné z: 

http://www.superbrandsbulgaria.com/uploads/brands/2010/pdfpath_34.pdf  
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4. Úvod do problematiky 
 

4.1 ČEZ 

 ČEZ a.s. je největším výrobcem elektřiny v České republice. Společnost vznikla 

roku 1992 přeměnou státního podniku České energetické závody a zabývá se těžbou uhlí 

a výrobou a distribucí elektrické energie, kterou vyrábí či dodává celkem v 7 evropských 

zemích. V Čechách provozuje jaderné, uhelné, vodní, větrné i sluneční elektrárny. 

Dlouhodobě patří mezi nejziskovější české firmy a také největší zaměstnavatele. 

Majoritním vlastníkem společnosti je Česká republika zastoupená Ministerstvem financí, 

Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Úřadem pro zastupování státu 

ve věcech majetkových s podílem na základním kapitálu téměř 70 %. Majetkový podíl 

České republiky umožňuje přímé ovládání společnosti ČEZ běžnými formami, zejména 

hlasováním na valných hromadách.118 

 V Česku bývá ČEZ kritizován za monopolní postavení ve výrobě elektřiny. 

  

4.2 Bulharský energetický trh 

 Bulharsko dříve patřilo k největším vývozcům elektrické energie v Evropě, podle 

nařízení Evropské unie však muselo po roce 2000 oddělit její distribuci a výrobu, aby byl 

energetický trh zcela otevřený. Celá distribuční síť byla rozdělena na části, které byly 

nabídnuty k prodeji zahraničním investorům. Roku 2005 tak 67 % bulharské distribuční 

sítě odkoupili tři zahraniční investoři – německý E.ON, rakouská EVN Group a český 

ČEZ. O šest let později (2011) došlo ke změně uspořádání, když soukromá česká 

společnost Energo-Pro odkoupila podíl E.ON. Roku 2013 tak patřil ČEZ mezi tři největší 

distributory elektrické energie v Bulharsku spolu s Energo-Pro a EVN. 

 ČEZ kontroluje distribuci elektrické energie ve třetině Bulharska, konkrétně na 

západě země, kam spadá i hlavní město Sofie. Dodává energii cca 1,9 milionu 

domácností. V Bulharsku vlastní například solární elektrárnu Orešec nebo elektrárnu 

Varna, která vyrábí 12 % elektrické energie v zemi. 119 

 Energo-Pro se zaměřuje na vodní elektrárny provozuje distribuční společnost na 

severovýchodě země.  

                                                 
118 Oficiální stránky ČEZ pro Českou republiku [online]. [cit. 2016-01-13]. Dostupné z: 

http://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/cez/struktura-akcionaru.html.  
119 Oficiální stránky ČEZ pro Bulharsko[online]. [cit. 2016-01-13]. Dostupné z: http://www.cez.cz/cs/o-

spolecnosti/cez/struktura-akcionaru.html. http://www.cez.bg/bg/za-nas/chez-v-balgariya.html 
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 EVN kontroluje distribuci elektrické energie na jihovýchodě země, včetně 

druhého největšího města v Bulharsku – Plovdivu. 

 

Obr. 2 – Schéma dodavatelů elektrické energie v Bulharsku. Oranžové teritorium patří 

skupině ČEZ, žluté oblasti jsou Energo-Pro a do červených oblastí dodává elektřinu EVN. 

  

 Přestože jsou v Bulharsku ceny elektřiny jedněmi z nejnižších v Evropě, jedná se 

také o jeden z nejchudších regionů s průměrným platem kolem 9000 Kč. Pro pochopení 

dalších souvislostí je také třeba zmínit, že měnovou jednotkou je v Bulharsku leva, který 

se dále dělí na 100 stotinek. V únoru 2013 byl podle kurzů měn 1 leva cca 13 korun a 

průměrný plat okolo 700 leva.120 

 

4.3 Začátek kauzy a průběh protestů121 

  Bulhaři objevili v lednu 2013 na fakturách za elektřinu vyšší cenu, než na jakou 

byli zvyklí. Účty některých lidí za prosinec byly až dvakrát vyšší než jejich účty za 

listopad. Podle oficiálního prohlášení ČEZ i dalších distributorů ceny elektřiny vzrostly 

následkem delšího zúčtovacího období, kdy v listopadu se odečítalo 25–26 dní, ale v 

prosinci už to bylo 34–35 dní, a chladnější zimy. Zdražení sice proběhlo už v červenci, 

naplno se ale projevilo až po zimních měsících. 

 Občané se však rozhodli problém řešit po svém prvními menšími protesty, při 

                                                 
120 BGN, bulharský lev – převod měn na CZK, českou korunu. KurzyCz [online]. [cit. 2016-03-13]. 

Dostupné z: http://www.kurzy.cz/kurzy-

men/kurzy.asp?a=X&mena1=BGN&mena2=CZK&c=1&d=15.2.2013&convert=P%F8eve%EF+m%

ECnu 
121 Podkladem pro část 4.3 a 4.4 byla vlastní analýza zkoumaných periodik (jak českých, tak 

bulharských). 
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kterých veřejně pálili faktury za účet a tvrdili, že nezaplatí. Nutno však podotknout, že 

takovéto protesty nejsou v Bulharsku ničím neobvyklým, v té době například protestovali 

i zemědělci, proto této aféře zpočátku nebylo věnováno tolik pozornosti. 

 První protesty proběhly už koncem ledna 2013 ve městech Sandanski (do 30 000 

obyvatel) a Blagoevgrad (cca 75 000 obyvatel) na jihozápadě země. Další protesty na 

sebe nenechaly dlouho čekat, od začátku února se počet protestujících pomalu navyšoval 

a 10. února už se protestovalo v cca 15 městech po celé zemi. V Plovdivu bylo zapáleno 

několik aut EVN, ve Varně zaútočili demonstranti vejci a kameny na sídlo Energo-Pro. 

 17. února už protesty zachvátily na 35 bulharských měst a protestujících bylo více 

než 100 000. Blokovali důležité dopravní tepny, kameny, vejci a další zeleninou 

zaměřovali auta a budovy patřící energetickým společnostem. Další vlnu nenávisti 

rozpoutalo také falešné prohlášení energetických společností s titulkem „Můžete si za to 

sami“122, které se masově šířilo po sociálních sítích a spousta protestujících mu uvěřila. 

 Protesty nepovolovaly ani v následujících dnech, protestující mimo jiné obklíčili 

budovu bulharského parlamentu v Sofii, na veřejných místech docházelo ke střetům s 

policií a mnoho lidí bylo během nepokojů zraněno. Ulice si žádala snížení ceny elektřiny 

a znárodnění energetických společností. Premiér Bojko Borisov přislíbil, že zahájí proces 

odnímání licence ČEZ a 18. února odvolal ministra financí Simeona Djankova. Protesty 

však ani po těchto jeho opatřeních neslábly. 

 19. února uplynulo 140 let od smrti Vasila Levského, významného bulharského 

bojovníka za svobodu v době národního obrození. Kvůli protestům bylo z bezpečnostních 

důvodů uzavřeno okolí památníku Levského, což vyvolalo další vlnu nepokojů a agrese. 

Lidé si stěžovali, že na toto místo nemohou přinést květiny a zapálit svíčky. 

 Jako nejsmutnější se ukázalo datum 20. února, kdy se v půl osmé ráno 

šestatřicetiletý Plamen Goranov, který se velmi aktivně účastnil všech protestních 

pochodů v přímořském městě Varna, zapálil před tamní radnicí na protest proti 

monopolům a tehdejšímu radnímu Varny Kirilu Jordanovovi. Plamen na následky 

popálení zemřel 3. 3. 2013 a o tři dny později Kiril Jordanov na nátlak odstoupil z funkce. 

Z Plamena se stal symbol protestů a byl přirovnáván k Janu Palachovi.123 Necelou hodinu 

po jeho činu podal bulharský premiér Bojko Borisov demisi. Protesty ale neustávaly a po 

odstoupení Borisova se tak k sociální krizi přidala další krize – politická. 

 Další celonárodní protest se konal 24. února. Bulhaři také v dalších zemích světa 

                                                 
122 Deklaracija mente razpali masite. Standart. 18. 2. 2013. 
123 Články především v názorových rubrikách novin, ale např. 24 časa věnovaly 24. 2. 2013 Janu 

Palachovi, jeho životopisu a tomu, co jej k zapálení vedlo, celou stránku. 
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vyjadřovali podporu a organizovali menší protesty před bulharským velvyslanectvím 

např. v Athénách, Barceloně, Berlíně nebo Vídni. 

 Větší shromáždění se uskutečnilo až 3. března na velký bulharský svátek. V roce 

2013 se v tento den slavilo výročí 135 let od osvobození od turecké nadvlády, protesty 

tak probíhaly za zpěvu bulharské národní hymny a dalších obrozeneckých písní, 

demonstranti nosili portréty bulharských bojovníků za svobodu Levského a Boteva. O 

den později se v Sofii se před národním shromážděním vytvořilo stanové městečko. V 

tento den také média informovala o smrti Plamena Goranova, což ještě více mobilizovalo 

masy. Městem procházely smuteční průvody a o tři dny později byl vyhlášen státní 

smutek. 

 V dalších dnech protesty postupně slábly. Za konec nepokojů je označováno 

datum 16. března, kdy lidé přestali organizovat hromadné průchody městy. 

 

4.4 Následky 

 Protesty se soustředily především na distributora ČEZ nejen proto, že je největší, 

ale hlavně kvůli tomu, že dodává energii do hlavního města Sofie, a je tak pod větším 

drobnohledem úřadů i politiků. 

 Protesty začaly původně kvůli vysokým cenám energie a monopolům, záhy jich 

však využila politická opozice. Protestující obrátila proti tehdejšímu politickému 

uspořádání, což vyvolalo politickou krizi, která vyvrcholila odstoupením premiéra Bojko 

Borisova. Demonstranti, kteří však bohužel z valné části byli bez větších znalostí 

politického fungování, dle svých prohlášení nechtěli pouze změnu politického 

uspořádání, ale celého systému, což se v jednu chvíli až nebezpečně přehouplo k 

myšlenkám doleva ke společnosti bez politických stran. 

 Parlamentní volby se měly konat 7. července, a tak bylo jasné, že slíbení odebrání 

licence ČEZ tehdejším předsedou vlády Bojko Borisovem byl značně populistický krok, 

který mu měl zaručit popularitu u voličů. Snažil se použít jako precedent události v 

Albánii, kde byla licence ČEZ odebrána o měsíc dříve, 21. 1. 2013, kvůli údajnému 

neplnění povinností a neschopnosti zajistit dodej elektřiny. Po Borisovově odstoupení 20. 

února byl za termín předčasných voleb vybrán 12. květen 2013. Do těchto voleb se 

přihlásily nově zformované politické strany a tváře, které byly aktivní během protestů. 

Volební účast však byla rekordně nízká, pouhých 51,33 %.124 

                                                 
124 Izbori na narodni predstaviteli 2013. Centralna izbiratelna komisija. Rezultati ot izbori [online]. [cit. 

2016-01-13]. Dostupné z: https://results.cik.bg/pi2013/aktivnost/ 
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 Česká vláda se o události v Bulharsku začala podrobněji zajímat až ve chvíli, kdy 

ČEZ začalo po prohlášení premiéra Borisova hrozit odebrání licence. Pokud by došlo k 

nějakým drastickým zásahům ze strany bulharského státu, byla podle vyjádření 

vicepremiéra Kalouska Česká republika připravena podniknout veškeré právní kroky k 

ochraně investice.125 

 

4.5 Vymezení sledovaného období a metody 

V diplomové práci jsem se zaměřila především na začátek kauzy a přestože se ojedinělé 

články objevily v bulharských denících už v lednu, podrobila jsem analýze všechna čísla 

tří českých a tří bulharských deníků, která vyšla v únoru 2013. Pracovala jsem s tištěnými 

verzemi vybraných periodik, které jsem studovala v knihovnách. V případě českých 

deníků se jednalo o Národní knihovnu České republiky v Praze, bulharské deníky jsem 

měla k dispozici v městské knihovně v Sofii a městské knihovně v Plovdivu během 

měsíčního pobytu v zemi. Pro větší přehlednost (vzhledem k vysokému počtu 

zkoumaných článků) v poznámkách pod čarou uvádím pouze název článku, periodikum 

a datum vydání, celá bibliografická citace je uvedena na konci práce v bibliografii. 

 

4.5.1 Kvalitativní analýza 

„Termínem kvalitativní výzkum rozumíme jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se 

nedosahuje pomocí statických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace.“126 Jedná se o 

nematematický analytický postup „jehož výsledkem jsou poznatky odvozené z údajů 

shromážděných mnoha různými způsoby.“127 Výhodou je možnost popsat danou 

problematiku více do hloubky a možnost reagovat na neočekávaná fakta, která vyplynou 

na povrch až v průběhu výzkumu. U kvalitativního výzkumu jsou potřebné dovednosti 

„odstoupit a kriticky analyzovat situaci, rozeznat a vyhnout se zkreslení, získat platné a 

spolehlivé údaje a konečně schopnost abstraktního myšlení.“128 

 Pro obsahovou analýzu je potřeba si stanovit několik kritérií, podle kterých 

vybereme soubor pro analýzu: média, která budeme rozebírat, obsahy, které budeme 

v těchto médiích analyzovat, časové období a jednotky, na které se budeme zaměřovat.129 

                                                 
125 21 pochybení, která můžou vyhnat ČEZ. Mladá fronta Dnes. 21. 2. 2013. 
126 STRAUSS, Anselm L. a Juliet M. CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky 

metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert, 1999. SCAN. ISBN 80-858-3460-X. s. 10. 
127 STRAUSS, 1999, s. 10. 
128 STRAUSS, 1999, s. 11. 
129 SCHERER, Helmut. Úvod do metody obsahové analýzy. In: REIFOVÁ, Irena a kol. Analýza obsahu 
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 Pro svůj výzkum jsem zvolila analýzu novinových článků z českých a 

bulharských deníků za předem určené období. Existuje více způsobů, jak ke kvalitativní 

analýze přistupovat, data se mohou pouze shromáždit a prezentovat, aniž by badatel 

získaná data analyzoval, to však nebude přístup v této práci – shromážděná data popíšu z 

několika různých hledisek a oba získané vzorky (z českých novin a z bulharských novin) 

poté srovnám. 

Zkoumanou jednotkou130 v obou souborech (českém i bulharském) byl jakýkoliv 

příspěvek v daných novinách ohledně tématu (ať už se jednalo o článek, analýzu nebo 

pouze krátkou zprávu či jednu větu), který byl graficky oddělen od dalších vyjádření131. 

Toto určení je důležité zejména pro bulharské noviny, ve kterých se na jedné straně 

objevuje mnoho kratších příspěvků se samostatnými nadpisy. Důležitým rozdělením 

jednotlivých příspěvků je tedy jejich zřetelné grafické oddělení a kritériem pro zařazení 

příspěvku do analýzy je jeho souvislost s vymezeným tématem. 

V bulharských denících jsem zkoumala, co se bulharští čtenáři dozvěděli o 

aktuálním zvýšení cen elektřiny a protestech proti distributorům energie a ČEZ a následné 

politické krizi. Zajímalo mě, zda byl konkrétně jmenován ČEZ a jak byly informace o 

něm prezentovány – v pozitivním nebo negativním kontextu. V souvislosti s tím mě také 

zajímalo, zda byla v novinách zmiňována Česká republika – a pokud ano, v jakém světle. 

Zaměřila jsem se tedy na články, v nichž byl doslova uveden jako distributor energie ČEZ, 

a na články, které zmiňovaly Českou republiku. Pro pochopení širšího kontextu jsem však 

uvedla i některé články, kde ČEZ doslova zmiňován nebyl, ačkoliv bylo jasné, že se jedná 

o tuto společnost. 

V českých novinách jsem se vzhledem k logicky nižšímu počtu článků zaměřila 

na veškeré zprávy o kauze. Kromě článků zmiňujících ČEZ jsem do analýzy zahrnula i 

doprovodné články o aktuální politické situaci v Bulharsku, protože měly na vývoj celé 

kauzy poměrně zásadní vliv a českému čtenáři je spousta faktů o fungování Bulharska, 

jeho politickém systému i energetické síti neznámých. Klíčová slova, podle kterých jsem 

tedy vyhledávala byla ČEZ (ve spojení s Bulharskem, neboť v několika případech noviny 

informovaly o dalších aktivitách skupiny ČEZ, které neměly s Bulharskem nic 

společného) a Bulharsko. 

Předpokládala jsem, že česká periodika budou bránit společnost ČEZ a z problémů 

                                                 
mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-7184-548-58, s. 29–50, s. 35. 

130 Nebo také kódovací jednotkou, viz SCHERER, s. 40. 
131 Např. v Hospodářských novinách bývají v graficky odděleném sloupci na první dvoustraně dvě věty 

k aktuálnímu vývoji nějakého tématu, v Právu je pro změnu otištěn Výrok dne, kdy se jedná o jednu 

věty s nejdůležitějším výrokem dne. 
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budou vinit Bulharsko, které budou popisovat jako zaostalou balkánskou zemi, 

vykreslovat ji v negativním světle a spadat ke stereotypům. Očekávala jsem také, že tato 

událost bude mít v českých novinách za následek zvýšený počet článků o politické či 

ekonomické situaci v Bulharsku. A naopak bulharská periodika budou negativně 

vykreslovat ČEZ a zároveň s ním i Českou republiku. 

V analýze jsem se zaměřila na to, jaký je celkový postoj českých a bulharských 

deníků ke kauze, na jaké aspekty se jednotlivé deníky zaměřovaly, zda při popisování 

některých skutečností používaly expresivní jazyk, zda vynášely hodnotící soudy nebo 

pouze neutrálně informovaly o událostech, případně zda byly některé informace 

v denících zamlčovány nebo jiné zdůrazňovány. Okrajově jsem také zmínila 

doprovodnou grafickou stránku (fotografie z protestů, ilustrační fotografie ke článkům, 

infografiky), jelikož v některých případech byla důležitým doplněním k celkovému 

vyznění článku. 

 

4.5.2 Systém transkripce 

Jelikož bulharština používá jiný znakový systém než čeština, narazila jsem hned na 

začátku psaní práce na problém transkripce. V současnosti neexistuje jednotná norma, 

podle které by se přepisovaly znaky z bulharské verze cyrilice (která je odlišná např. od 

ruské nebo srbské verze) do české abecedy. Před vstupem Bulharska do EU se sice objevil 

pokus sjednotit přepis bulharských znaků podle jednoho klíče, tento projekt s názvem 

Răzbiraema Bălgarija (česky Srozumitelné Bulharsko)132 však byl vhodný spíše pro 

přepis do neslovanských jazyků a v Čechách se jako systém transkripce nikdy neuchytil. 

 V práci proto používám pro transkripci nejrozšířenější způsob přepisu, jak je 

definován v akademických Pravidlech českého pravopisu (používají jej i knihovny k 

bibliografickému zápisu bulharsky psaných děl).133 Neznalého českého čtenáře by mohl 

překvapit grafém ă. Používá se k vyjádření bulharské samohlásky ъ, pro kterou neexistuje 

v českém fonetickém systému ekvivalent. Jedná se o redukovanou hrtanovou samohlásku, 

která by se dala připodobnit ke krátkému zadnímu „a“ vyslovenému s přivřenými ústy.134

                                                 
132 Proekt Răzbiraema Bălgaria [online]. [cit. 2016-05-01]. Dostupné z: 

http://www.blgari.eu/ArchivPDF/0704/www/0704-12.pdf. 
133 Pravidla českého pravopisu. Vyd. 2. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1327-X, s. 77. a 81. 
134 RYCHLÍK, Jan. Dějiny Bulharska. Vyd. 2 dopl. a přepr. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2002, 

516 s. ISBN 80-7106-497-1, s. 7. 
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5. Kauza z pohledu bulharského tisku 
 

Od začátku roku byla v bulharských médiích Česká republika zmiňována především v 

souvislosti s výběrem nového prezidenta, a to např. v článku 9 v lítém boji o Hradčany,135 

následně v únoru také Bývalý komunista v paláci na Hradčanech,136 nebo v souvislosti s 

amnestií Václava Klause,137 zmíněn ale byl i soud se dvěma Bulhary v Čechách.138 IPsalo 

se také o společnosti ČEZ, především proto, že se objevila zpráva, že po DKEVR žádá 

zvýšení cen elektřiny. Řešila se ale i kauza důchodce, kterému sousedi napíchli 

elektroměr, ale ČEZ chce odebranou elektřinu zaplatit po něm, v Trudu se podobným 

praktikám distribučních společností věnovala celá dvoustrana ze dne 22. 1.139 

 

5.1 Od začátku kauzy do prvního masového protestu 

Deník Trud 1. 2. informoval, že se od července chystá další zdražení elektrické energie 

asi o 4 %, které potvrdil distributor EVN, ale očekává se, že k podobnému kroku přistoupí 

i ČEZ a Energo-Pro.140 ČEZ byl zmiňován několikrát v souvislosti s touto informací, 

DKEVR ale už tehdy navrhoval, že by se cena elektřiny mohla měnit více než jen jednou 

ročně, jak tomu bylo do té doby. Následující dny se v denících objevovaly pouze obecné 

články o cenách elektřiny, které se prozatím kauzy netýkaly, zajímavá ale byla krátká 

zpráva, že lidé mohou zažalovat elektrodistribuční společnosti za újmu na psychickém 

zdraví, pokud jim nezákonně vypnou proud nebo změní napětí.141 

  

Úterý 5. 2. 

V 24 časa se objevila první zpráva týkající se kauzy. V krátkém článku Hoří faktury za 

elektřinu142 se psalo, že v Blagoevgradu protestovalo okolo 3000 lidí proti vysokým 

fakturám za elektřinu. Zpráva byla zakončena prohlášením ČEZ, že prověří každou 

stížnost a dokud nebude kontrola hotová, nikomu proud neodpojí. ČEZ zde také podotkl, 

že si nechává pouze 17 % ze zaplacených peněz, zbytek jsou náklady na výrobu, poplatek 

                                                 
135 9 v ljuta bitka za Hradčany. Trud. 10. 1. 2013. 
136 Bivš komunist v dvoreca na Hradčany. Standart. 1. 2. 2013. 
137 Klaus pomilva zatvornici. Trud. 4. 1. 2013. 
138 Čechija osădi dva bălgari. Trud. 16. 1. 2013. 
139 Praktika na ERPtata e ednakva. Trud. 22. 1. 2013. 
140 Zadava se povišenie pri toka. Trud. 1. 2. 2013. 
141 Sădim energoto za stres, ako spre nezakonno elektroenergijata. 24 časa. 3. 2. 2013. 
142 Gorjat smetki za tok. 24 časa. 5. 2. 2013. 
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za zelenou energii, distribuci, daně atd. Tato zpráva se objevila i v novinách Standart, 

ovšem podle nich v Blagoevgradu pálilo faktury a protestovalo pouze 1000 lidí proti 

místnímu distributorovi energie, který nebyl uveden.143 Zástupci energetického 

distributora prý byli přizváni k protestujícím, aby si přišli poslechnout jejich stížnosti, ale 

nikdo z nich se neukázal.  

 V novinách Trud se pouze objevil souhrnný článek o plánovaných změnách v 

energetice a zavedení povinné taxy, kterou by odběratelé společností EVN, ČEZ a 

Energo-Pro platili i v případě, že žádnou elektřinu nespotřebují.144 

  

Středa 6. 2. 

Protesty v Blagoevgradu byly v Trudu zmíněny až o den později než v ostatních denících 

v krátké zprávě, která také informovala, že byla zadržena jedna z organizátorek 

protestu.145 Podle Trudu v Blagoevgradu protestovalo okolo 2000 lidí. V článku bylo 

pouze uvedeno, že lidé protestovali proti vysokým cenám elektřiny, na konci se objevilo 

prohlášení ČEZ, že se setkávají s místními úředníky i klienty a celou situaci s vysokými 

fakturami řeší. 

 Také Standart poprvé zmínil ČEZ 6. 2., a to v krátkém článku, že ministerstvo 

zašle do ČEZ kontrolu, která prošetří způsob, jakým firma vydává faktury a zda nemohlo 

dojít k nějakým pochybením.146 Důvodem ke kontrole byly podle článku protesty v 

Blagoevgradu a dalších čtyřech městech. ČEZ přislíbil spolupráci, a dokonce prodloužil 

pracovní dobu svých center, aby mohl každý zákazník podat svou stížnost včas.  

 

Čtvrtek 7. 2. 

Všechny tři deníky přinesly informaci, že jsou obyvatelé Šumenu šokovaní fakturami za 

elektřinu, které jsou oproti prosinci dvakrát tak vysoké.147 Nespokojení občané na 

Facebooku vytvořili skupinu „Energo-Pro odejdi na dobro“, které postupně přibývají 

členové a domlouvají zde data a časy dalších protestů. Standart se podrobně věnoval 

pouze šumenské kauze, noviny Trud a 24 časa ale ve svých článcích o Šumenu zmínily 

i protesty v Blagoevgradu proti ČEZ, protože den před tím se zde zástupci ČEZ setkali s 

                                                 
143 1000 si zapalicha fakturite. Standart. 5. 2. 2013. 
144  Văveždat taksa moštnost za toka. Trud. 5. 2. 2013. 
145 Arest za protest pred sbirka na Kuneva. Trud. 6. 2. 2013. 
146 Proverjavat smetki za tok. Standart. 6. 2. 2013. 
147 Žalbi za toka ot cjala Bălgarija. Trud. 7. 2. 2013; Dvojni smetki za tok v Šumen. 24 časa. 7. 2. 2013; 

Šumenci v ok ot 360 leva za tok. Standart. 7. 2. 2013. 
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protestujícími a vysvětlili jim, co stojí za vyššími fakturami, než na jaké jsou zvyklí – 

podrobněji byly vysvětleny tři hlavní důvody vysokých faktur za leden – zvýšení cen 

elektřiny v červenci 2012, až dvakrát delší účtovací období a chladnější zima se svátky, 

kdy byla většina lidí více doma. Vedoucí klientského oddělení ČEZ údajně potvrdil, že 

není správné odečítat elektřinu za různá období a do budoucna se tomuto problému budou 

snažit vyhnout. Zároveň zopakoval, že klienti mohou podat stížnost, která bude 

prošetřena, a do jejího vyřešení nemusí svou fakturu zaplatit a nebude jim mezitím 

odpojena elektřina a také navrhl klientům splátkový kalendář. 

 Standart tyto informace přinesl v samostatném článku Platí fakturu za 35 dní 

během prosince.148 V něm představil příběhy několika lidí a konkrétních částek, které 

mají zaplatit. 

 

Pátek 8. 2. 

Noviny se věnovaly především protestům, které zachvátily severovýchodní Bulharsko, 

tedy region společnosti Energo-Pro. Standart vysoké faktury dokonce považoval za 

hlavní zprávu dne už na titulní straně, kde se psalo Rána elektrickým proudem – leden má 

podle elektrodistribučních společností 40 dní.149Zmíněn byl však pouze distributor 

Energo-Pro. Trud a 24 časa přinesly kratší články o nespokojených lidech, konkrétně 

Trud se dále věnoval protestům v Šumenu.150 ČEZ byl zmíněn pouze v Standartu, a to 

ve zprávě, že během svátků bude nižší napětí proudu, o čemž však ČEZ prohlašuje, že je 

běžné a nedá se považovat za pochybení. Klienti si však stěžují, že je během takového 

napětí větší spotřeba elektřiny.151 

 

Sobota 9. 2. 

V sobotu informoval o pokračujících protestech krátce pouze Trud. Nově podle něj 

vycházejí do ulic i lidé v Tarnovu, kteří se také k protestům svolávají přes Facebook stejně 

jako lidé z dalších měst, tyto protesty se však týkaly firmy Energo-Pro, která dodává 

elektřinu do tohoto regionu. Jiný elektrodistributor v článku zmíněn nebyl.152 Ve 24 časa 

se objevila zpráva, že český ČEZ chce soudit Albánii za ušlý zisk kvůli nezákonnému 

                                                 
148 Plaštat smetka za 35 dni prez dekemvri. Standart. 7. 2. 2013. 
149 Tokov udar săs smetkite. Standart. 8. 2. 2013. 
150 Pak buntove zaradi skăp tok. Trud. 8. 2. 2013. 
151 Po-slabo napreženie po praznicite. Standart. 8. 2. 2013. 
152 I tărnovci nedovolni ot viskoite smetki. Trud. 9. 2. 2013. 
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odebrání licence.153 Odchod ČEZ z Albánie je zde popsán jako vyhnání. 

  

Neděle 10. 2. 

I v neděli Trud informoval o pokračujících protestech proti cenám elektřiny, které nyní 

zasáhly také města Vidin a Plovdiv. Žádný konkrétní distributor zmíněn nebyl, lidé si ale 

prý sami na černo pouštějí elektřinu, kterou jim distributor vypnul kvůli nezaplaceným 

fakturám.154 

 

Pondělí 11. 2. 

Den po první větším protestu se kauza dostala na titulní strany všech tří deníků. V Trudu 

se na titulní straně objevil depresivní titulek Elektřina a hrůza155 a fotografie z protestů, 

Standart zmiňoval vejce a kameny házené na centrály distributorů, 24 časa zase přineslo 

ohořelá auta EVN. První dvoustrany byly u všech tří deníků věnované protestům a 

přinášely podobné informace o pochodech v 15 městech po celém Bulharsku, kdy se 

protestující domluvili přes Facebook a do ulic vyšli všude ve stejný čas. V Sofii lidé pálili 

faktury, v Plovdivu zase auta EVN. V Sofii se sešli před Ministerstvem energetiky a 

dovolávali se ministra Deljana Dobreva, aby vyšel ven a vysvětlil jim, proč musí platit 

tolik. Když se objevil, házeli po něm sněhové koule. Objevily se také informace, že podle 

BSP by pomohlo, kdyby byly znárodněny elektrodistribuční společnosti a že protesty 

začaly také kvůli tomu, jak GERB vede zemi. 

 Trud hlavní článek z protestů pojmenoval Vysoké napětí v 15 městech156 a ohledně 

ČEZ informoval, že v Plevenu lidé pálili své účty před centrálou společnosti a trvali na 

tom, aby byly zveřejněny platy jejich zaměstnanců, protože údajně zjistili, že jeden jejich 

řidič měl plat 1300 leva. Podle dalšího článku ČEZ od února dostal už 1660 žalob od lidí 

kvůli vysokým cenám. Ve svém prohlášení však společnost opět informovala, že děkuje 

za podněty a bude se snažit vše vyřídit, i když kontroly doposud ukazují, že většina 

stížností je neopodstatněná.157 ČEZ byl zmíněn i ve článku, že chce levicová BSP 

elektrodistribuční společnosti znárodnit.158 Stát by měl odkoupit majoritní podíl zpět a 

podle premiéra Sergeje Staniševa jsou protesty pouze vyústěním nespokojenosti lidu 

                                                 
153 ČEZ sădi Albanija za kompensacii. 24 časa. 9. 2. 2013. 
154 Protesti sreštu smetki za tok. Trud. 10. 2. 2013. 
155 Tok i užas. Trud. 11. 2. 2013. 
156 Visoko napreženie v 15 grada. Trud. 11. 2. 2013. 
157 Predlagat razsročeno plaštane. Trud. 11. 2. 2013. 
158 BSP iska nacionalizacija na družestvata. Trud. 11. 2. 2013. 
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s tím, jak pravicová strana GERB vede zemi. ČEZ by se taky měl zpovídat před komisí 

pro boj s korupcí. 

 I 24 časa zmínil ČEZ v hlavním článku z protestů. Lidé v Blagoevrgradu údajně 

požádali o národní referendum, zda má společnost odejít ze země a požadují znárodnění 

společnosti159. Dále byl ČEZ zmíněn ve článku ohledně výjimečné schůze vedoucích 

jednotlivých distribučních společností, kterou zorganizoval ministr energetiky a 

vyhrožoval na ní společnostem vysokými pokutami, pokud budou objeveny chyby v 

jejich fakturách.160 Další titulek zněl Janev si zavolal elektrodistribuční společnost na 

kobereček,161 článek informoval o auditu, který má být proveden v ČEZ. 

 Deník 24 časa informoval, že společnosti dle svých slov nakupují elektřinu se 

ztrátou a vydělávají pouze na poplatcích. V 24 časa tedy udělali analýzu faktury od ČEZ, 

kterou dostala jedna domácnost. Podle jejich výsledků byly skryté poplatky v druhé části 

faktury, které běžný člověk nemá šanci rozumět. Výsledek analýzy zněl, že za doplňkové 

poplatky člověk vlastně zaplatí více peněz než za elektřinu. Celý rozbor byl doplněný 

přehlednou infografiku s vyznačenými jednotlivými částmi smlouvy a popiskem, co 

člověk v jednotlivých částech faktury vlastně platí.162 Poslední článek kritizoval ČEZ za 

to, že kvůli dlouhodobě nízkému napětí sítě lidé za elektřinu zaplatí více.163 

 Pouze Standart nejmenoval ČEZ v hlavním článku z protestů s názvem Stát vs. 

elektrodistribuční společnosti.164 Zvýrazněná byla ve článku prohlášení „Lidé: 

Nezaplatíme jim, dokud nezkrachují“ nebo „15 měst pálí své faktury na hranici“. V 

jednom z dalších článků na první dvoustraně otiskl vyjádření elektrodistribučních 

společností, že zvýšení cen elektřiny je pouze psychologický problém – faktury jsou 

přesné a nejsou v nich chyby, důvod vyšších faktur je takový, že z prosince jsou za 20 dní 

a z ledna za 40 dní, a proto to vypadá, že se cena rapidně zvýšila.165 Zde byl zmíněn i 

ČEZ, který si postěžoval, že z každých 100 leva faktury má pouze 17 leva. Další článek 

o ČEZ měl titulek Zisky ČEZ vzrostly o 240 %.166 Článek byl doplněn fotografií ženy 

s fakturou od ČEZ (lze poznat podle typického loga), přes kterou byl obrovský červený 

nápis KRÁDEŽ. Růst zisku, o kterém je psáno hned v titulku, se týkal roku 2012. I když 

                                                 
159 Zaradi skăp tok protesti v cjala dăržava. 24 časa. 11. 2. 2013. 
160 Dobrev: Počivka na inkasatori e napravila meseca 40 dni. 24 časa. 11. 2. 2013. 
161 Janev vika energoto na kilimče. 24 časa. 11. 2. 2013. 
162 Energoto kupuva toka na zaguba, pečeli ot taksi. 24 časa. 11. 2. 2013. 
163 Vsički vkupom plaštat 600 mln. leva poveče. 24 časa. 11. 2. 2013. 
164 Narodăt vs. energoto. Standart. 11. 2. 2013. 
165 Družestvata: Problemăt e psichologičeski. Standart. 11. 2. 2013. 
166 ČEZ s 240% răst na pečalba. Standart. 11. 2. 2013. 
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byla společnost zmiňována jako jediná v titulku, v článku se psalo i o vysokých ziscích 

ostatních distributorů. ČEZ byl zmíněn i ve článku, kde politici kritizují postup 

elektrodistribučních společností167 a v krátkých reakcích politiků Jane Janeva168 a Martina 

Dimitrova,169 jejichž autoři požadují vysvětlení a audit v této a ostatních dvou 

společnostech. 

 

Úterý 12. 2. 

Mezi hlavní zprávy z energetiky patřil požadavek, ať jsou faktury jednodušší. Dále se ve 

všech třech denících psalo, že elektrodistribuční společnosti musely zdvojnásobit 

ochranku svých center a také že stát začal s rozsáhlou kontrolou elektroměrů.  

 Trud věnoval nejvíce prostoru zprávě, že Bulharský institut meteorologie bral 

běžně za test elektroměru 24 leva, ale pokud jej lidé nyní požádají, provede kontrolu 

zdarma, kdežto u ČEZ, EVN a Energo-Pro člověk stále zaplatí za test 30 leva.170 

 ČEZ byl dále zmíněn v článku, kde se psalo o novém 9. září.171 Jednalo se o odkaz 

na den násilného převratu vlastenecké fronty, známý také jako datum socialistické 

revoluce. Článek využil tohoto přirovnání kvůli nabídce BSP, aby byly společnosti 

znárodněny. Ironický článek přirovnával snahu BSP ke snaze o novou socialistickou 

revoluci. Ironicky navrhuje znárodnění, osvobození od „rakousko-české tyranie“ a 

zapálení všech aut elektrodistrbučních společností. Zmíněno zde bylo také, že v Albánii 

ČEZ nedávno vyhnali a že když dá každý občan Bulharska 140 leva, tak si mohou 

odkoupit celou bulharskou elektrickou síť nazpět. Autor však nezapomněl podotknout, že 

tento scénář je naprosto nereálný. Čtenáři se však dozví i informace ze zákulisí privatizace 

elektrické sítě a kolik který distributor za svou část zaplatil. I další články se týkaly 

vyšších cen za elektřinu, ale žádný konkrétní distributor u nich zmíněn nebyl. Zejména 

v názorové části novin se protestům a cenám elektřiny věnovaly prakticky všechny 

články. Mezi nimi vynikal článek s názvem Zima naší nespokojenosti172 a podrobněji 

vysvětloval, co stojí za vyššími cenami elektřiny lidem, kteří se v problematice 

neorientují – vysvětloval z čeho se skládají faktury za elektřinu a jaké jsou hlavní faktory 

pro tvorbu faktury. Několik mezititulků určovalo, jak je autorka k této problematice 

                                                 
167 Dobrev natiska za razsročeno plaštane. Standart. 11. 2. 2013. 
168 Da objasnjat za bezobrazijata. Standart. 11. 2. 2013. 
169 Iskame nov odit. Standart. 11. 2. 2013. 
170 Dăržavata plašta testove na elektromerite. Trud. 12. 2. 2013. 
171 Nov 9. septemvri ili 1 mld. leva. Trud. 12. 2. 2013. 
172 Zimata na našeto nedovolstvo. Trud. 12. 2. 2013. 
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naladěná – např. „Uměle nadsazují cenu energií“ nebo „Spotřebitelé momentálně nemají 

proti monopolům žádnou alternativu“. 

 24 časa věnoval titulku a první dvoustranu informaci, že na faktuře by mělo být 

napsáno, kolik přesně stojí elektřina a za co vše klient platí, pokud se tak nestane, 

společnosti čekají pokuty.173 Zajímavé bylo v tomto článku prohlášení lídra sdružení 

ATAKA Sergeje Staniševa, který požaduje okamžité ukončení všech smluv 

s elektrodistribučními společnostmi. Na závěr bylo podotknuto, že navzdory velmi 

studenému počasí se protestů účastní i mladé matky s dětmi. V dalších článcích zde bylo 

zmíněno, že ČEZ stále nabízí placení faktur na splátky.174 O protestech pokračoval jen 

krátký článek s hlavní informací, že se lidé svolávají přes Facebook.175 V názorové části 

redakce otiskla příspěvek inženýrky, která podotkla, že i inženýři mají problém vyznat se 

ve fakturách od ČEZ.176 Takže není divu, že lidé nerozumí, proč jejich elektřina stojí 45 

leva, ale nakonec musí zaplatit 112 leva. Faktury jsou prý zcela podle požadavků 

DKEVR, ale je v nich navíc mnoho nejasných termínů a doplňkových služeb, které musí 

lidé platit. Stěžuje si také, že čísla na jejím elektroměru se pohybují pomalu rychlostí 

světla. 

 Standart se věnoval problémům ohledně ČEZ opravdu rozsáhle. Už na titulní 

straně byla na fotografii žena s nápisem KRÁDEŽ na svém účtu od ČEZ. Rozsáhlý 

článek, na který odkazovala, informoval o tom, že ČEZ nechává lidi platit na splátky, a 

tak se v jejich klientském centru tvoří obří fronta.177 Článek byl napsán ve formě 

vyprávění z návštěvy tohoto centra, kde „fronta stále ještě není až na silnici, ale i tak je 

dost dlouhá.“ Přinesl mnoho výpovědí návštěvníků i zaměstnanců centra. V centru to dle 

reportérů vypadalo: „Atmosféra je těžká a napjatá, přestože nikdo nezvyšuje hlas a ženy 

na přepážkách se snaží být maximálně příjemné.“ V anketě pod článkem redaktoři sepsali 

ještě tři názory lidí, kteří si do klientského centra ČEZ přišli stěžovat – ženy, která žije 

v malém bytečku, sotva zaplatí elektřinu  i běžně, ale najednou má platit o polovinu více 

a nikdo jí neobjasní proč, důchodce, který má penzi 150 leva, 90 leva musí dát za léky a 

má fakturu za elektřinu 70 leva, a muže, který si stěžuje na svou fakturu za elektřinu, 

která je trojnásobně vyšší než minule, proto potřebuje zaplatit na splátky, protože 

najednou nedokáže sehnat 1500 leva, aby ji zaplatil. 

                                                 
173 V smetkata šte piše, kolko struva tokăt. 24 časa. 12. 2. 2013. 
174 Razsročvat plaštane ot 1 do 6 meseca. 24 časa. 12. 2. 2013. 
175 Graždanski strukturi i pensioneri sa lica na protesta. 24 časa. 12. 2. 2013. 
176 Smetkite za tok sa trudni i za inženerite. 24 časa, 12. 2. 2013. 
177 Razsročvat smetki ot 20 do 2000 leva. Standart. 12. 2. 2013. 
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 V dalším článku se společnosti ČEZ ptali, proč je nízké napětí elektřiny v 

některých vesnicích. Na odstranění se už údajně pracuje, ale už dříve bylo několikrát v 

novinách zmíněno, že nízké napětí sítě má za následek vyšší ceny elektřiny.178 Naposledy 

byl ČEZ zmíněn v rozsáhlém článku věnujícím se historii rozdělení elektrické sítě v 

Bulharsku.179 Přehledná analýza vysvětlila, kdy a kdo odkoupil které části elektrické sítě 

a který politik tuto transakci zaštítil. 

 

Středa 13. 2. 

Hlavním tématem v energetice byl návrh ministra energetiky Deljana Dobreva, aby se 

zavedly „chytré elektroměry“, díky kterým lidé nebudou dostávat vyšší faktury za 

elektřinu, protože elektroměr sám odešle veškeré informace, a to přesně za určené období. 

Zpravodajství z protestů poněkud ustoupilo do pozadí. 

 ČEZ byl v Trudu zmíněn prakticky ve všech článcích v rubrice Byznys – že 

elektřina z některých elektrocentrál je dražší180, že pouze 4 klienti ČEZ využili 

nabídku181, aby jim zkontrolovali zdarma elektroměr a že DKEVR plánuje další kontrolu 

distribučních společností.182 Článek o kontrole elektroměrů byl zaměřený na konkrétní 

rodinu ze sofijské části Ljulin, která si stěžuje, že jejich elektroměr musí být vadný, že po 

nich chce společnost ČEZ tolik peněz. Kromě zástupců tisku tedy přišli za mladou matkou 

s dítětem ještě ministr ekonomiky Deljan Dobrev, aby na sejmutí elektroměru a jeho 

odvoz na kontrolu osobně dohlédl. 

 24 časa zmínil ČEZ ve zprávě o chytrých elektroměrech. Také se zde psalo o 

osobní návštěvě ministra Dobreva u rodiny z Ljulinu. Článek s názvem Ministr: Chytré 

elektroměry zachraňují před nafouknutými fakturami za elektřinu183 dále informoval, že 

pokud je příčinou za vyšší ceny elektřiny pochybení ze strany ČEZ, samozřejmě vrátí 

peníze. Výsledky kontroly elektroměru této rodiny by měly být známy brzy. Článek pod 

tímto vysvětloval a podrobněji popisoval, za jakých situací může dojít až k odebrání 

licence – podle DKEVR se musí jednat o opravdu závažná pochybení a celý proces je 

velmi složitý.184 Na stránce byla ještě poslední krátká zpráva doplněná drastičtějšími 

záběry z protestů, ve které se psalo, že si nacionalistická strana VMRO stěžuje, že 

                                                 
178 ČEZ: Šte opravim napreženieto. Standart 12. 2. 2013. 
179 Politici nadničat ot smetkite na tok. Standart. 12. 2. 2013. 
180 Centrali naduvat cenata na toka. Trud. 13. 2. 2013. 
181 Samo 4ma saglasni na proverka bez pari. Trud. 13. 2. 2103. 
182 Gledat obštite uslovija na energoto. Trud. 13. 2. 2013. 
183 Ministăr: Umni elektromeri spasjavat ot naduti smetki. 24 časa. 13. 2. 2013. 
184 Umni elektromeri. 24 časa. 13. 2. 2013. 
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elektrodistribuční společnosti ukrývají své zisky tím způsobem, že je zapíší jako náklady 

na konzultace mimo republiku. Konkrétně ČEZ obvinili z ukrytí 57 milionů leva během 

tří let.185 

 Standart tento den nasadil už na titulní stranu velmi kritický článek Džípy v našich 

fakturách za elektřinu.186 Standart se dostal k informaci, že elektrodistribuční společnosti 

si údajně z faktur za elektřinu kupují luxusní džípy a limuzíny. Vydávají je totiž za 

investice. Konkrétně však nebyla jmenovaná žádná společnost. Nejrozsáhleji se dále 

tématu chytrých elektroměrů věnoval Standart, hlavním problémem podle něj je, že ČEZ 

a ostatní společnosti za běžný elektroměr zaplatí 30 leva, za ten „chytrý“ ale 30 euro.187 

Jen těžko si jej tak mohou běžní občané dovolit. 

 

 

Čtvrtek 14. 2. 

Mezi hlavní zprávy dne patřilo, že nyní si na vysoké ceny za elektřinu stěžuje i církev a 

do celé události se naplno vložil stát, který začíná požadovat urychlené kontroly a 

odpovědi. Dále se v novinách řešilo prohlášení vedoucí DKEVR, že i ona dostala vysokou 

fakturu za elektřinu. Ačkoliv se v předchozích dnech hodně psalo o kontrolách 

elektroměrů společnosti ČEZ, ve čtvrtek novinami prolétly pouze krátké zprávy, že 

veškeré zkontrolované elektroměry byly v pořádku. 

 Trud přinesl pouze stručnou zprávu v byznys rubrice188, že zkontrolovaný 

elektroměr mladé rodiny z Ljulinu byl v pořádku. Přestože se očividně jednalo o 

elektroměr ČEZ, společnost ČEZ nebyl zmíněna, byla uvedena pouze jako 

elektrodistribuční společnost. Článek z předchozího dne, ve kterém se psalo o tom, že 

elektroměr mladé rodiny jde na kontrolu, byl rozsáhlý a doplněný fotografiemi, tento 

článek o tom, že je vše v pořádku, však svou krátkostí a umístěním pomalu zapadal mezi 

ostatnímu články v rubrice. 

 Ve 24 časa se ČEZ objevil v kritickém článku, že elektřina z některých 

elektrických centrál je dražší, to však není problémem lidí, proto by se tato dražší 

elektřina neměla promítat do faktur.189 Článek byl doplněný fotografií s protestujícími, 

kteří měli na transparentech nápis „ČEZ, E-ON, EVN a Energo-Pro nás okrádají“ a 

                                                 
185 VMRO: V ERP-tata ukrývat pečalbi. 24 časa. 13. 2. 2013. 
186 Džipove v smetkite za tok. Standart. 13. 2. 2013. 
187 Svaljat smetkite s umni elektromeri. Standart. 13. 2. 2013. 
188 Proverenite elektromeri sa čitavi. Trud. 14. 2. 2013. 
189 Ministar: Tokăt ot 3 skapi centrali da ne vliza v smetkite. 24 časa. 14. 2. 2013. 
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„Otroci, povstaňte“. Článek o kontrole elektroměru ČEZ mladé rodiny z Ljulinu 24 časa 

uvedly titulkem Našla se 1% odchylka v jednom ze tří testovaných elektroměrů,190 až ve 

článku se však psalo, že tato odchylka je v normě. Zajímavé bylo srovnání, že v minulém 

roce bylo provedeno na 6500 kontrol elektroměrů, ale z opačného důvodu – na popud 

elektrodistribučních společností, které se obávaly, že spotřebitelé jimi manipulují. Ve 

25 % se našla skutečně odchylka. Poslední informace pocházela přímo od sdružení ČEZ: 

„Importované české přístroje jsou podle expertů zkontrolované a není tedy důvod 

k pochybám.“ 

 Standart věnoval cenám elektřiny celé dvě kritické strany, ani v jednom článku 

však nebyl nejmenoval ČEZ, vždy se psalo pouze o elektrodistribučních společnostech, 

obzvláště v hlavním článku Prokuratura si vzala na mušku elektrodistribuční 

společnosti.191 Kriticky se stavěl k otázce znárodnění, protesty označoval za „Křížový 

pochod proti elektrodistribučním společnostem.“ Proti vysokým cenám za energii se 

ohradila i církev, celá dvojstrana přinesla pouze kritické názory různých lidí, odborníků 

či vládních představitelů. 

 

Pátek 15. 2. 

Ze zpráv z energetiky noviny zaujalo především obvinění, že nová vedoucí DKEVR 

dostala vysokou pokutu, protože na černo prodávala cigarety. Všechny tři deníky také 

daly větší prostor protestům, protože ve Varně pobodali jednoho z vůdců tamějších 

protestů, který je nyní v nemocnici.  

 V Trudu byla vůbec poprvé výrazněji rozvinuta myšlenka, že konkrétně ČEZ 

porušuje svou licenci. Toto obvinění přišlo z úst člena DKEVR a problémy údajně sahají 

až do roku 2010.192 Konkrétní příklady, čím ČEZ v minulosti licenci porušoval, zmíněny 

nebyly, bylo však zdůrazněno, že společnost měla čas na nápravu, kterou však neučinila. 

Nyní jsou problémem odečítání elektřiny za dobu delší než je 30 dní a také dlouhodobě 

nízké napětí v některých oblastech, které má za následek vyšší účet za elektřinu. Zatím 

se však mluví pouze o pokutě. 

 ČEZ byl zmíněn i v hlavním článku Byznys rubriky – během jednání DKEVR 

nedošel k výsledku, jak často by se měly měnit ceny elektřiny193, ale také ve zprávě, podle 

                                                 
190 Namericha 1% otklonenie v edin ot elektromerite. 24 časa. 14. 2. 2013. 
191 Prokurori vzecha na muška energoto. Standart. 14. 2. 2013. 
192 DKEVR: ČEZ narušava licenza si. Trud. 15. 2. 2013. 
193 Obsăždane za cenita na toka se provali. Trud. 15. 2. 2013. 
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které duchovní na mši k cca 4000 lidem prohlásil, že by měly elektrodistribuční 

společnosti dostat rozum.194 Článek končil heslem: „Albánie vyhrála, my kdy?“ se kterým 

vyšli obyvatelé města Pleven do ulic.  

 24 časa hned na první dvoustraně informoval o protestech ve Varně195, ČEZ však 

v článku ani dále v novinách zmíněn nebyl, jelikož Varna spadá pod společnost Energo-

Pro. ČEZ se objevil pouze na fotografii protestujících u tohoto hlavního článku, kteří 

drželi transparent s nápisem „Energo-Pro, ČEZ a E-ON pryč z Bulharska“. 

 Standart věnoval mnoho prostoru kauze s vedoucí DKEVR, z energetiky přinesl 

jen pár dalších kratších zpráv, např. že prokuratura chystá rozsáhlé kontroly výrazně 

vyšších faktur196, ve kterých ČEZ zmiňován nebyl. Hned na titulní straně také zmínil 

muže, který se oběsil, protože nemohl zaplatit svou fakturu za elektřinu.197 

  

Sobota 16. 2. 

Toto datum přineslo v denících dvě důležité informace – elektřina by měla od července 

zlevnit a ČEZ pochyboval při vypisování veřejných zakázek. 

 ČEZ se v Trudu věnovalo hned několik článků. Podle prvního ČEZ s následující 

fakturou klientům musí poslat i podrobné vysvětlení, za co ve které její části platí.198 

Podle dalšího ČEZ utratil 570 tisíc leva nezákonně, což zjistila agentura pro státní 

finanční inspekci v auditu, který proběhl 8. února, týkal se však roku 2011.199  ČEZ údajně 

nevyhlašoval veřejné soutěže a místo toho se přímo domlouval s konkrétními firmami. 

Auditoři však mohli zkoumat jen veřejné zakázky, nic jiného neprověřovali. V poslední 

článku ministr ekonomiky Dobrev navrhoval, aby byl zákon o veřejných zakázkách kvůli 

ČEZ změněn – měla by být odstraněna možnost zadávat zakázky bez konkurzu. U ČEZ 

prý 83 % služeb a 92 % dodávek provádějí tytéž firmy.200 

 I v 24 časa ČEZ kritizovali za nevypisování veřejných zakázek a informovali o 

snaze tento zákon změnit, obě informace však dali do jednoho článku.201 Dále byl ČEZ 

zmíněn ve článku ohledně návrhu strany GERB, aby byl změněn způsob volby do 

zastupitelstva DKEVR.202. Na konci článku byla poznámka, že v bulharském vedení ČEZ 

                                                 
194 Cărkvata: ERP-tata da se vrazumjat. Trud. 15. 2. 2013. 
195 Šesti den protesti na toka. 24 časa. 15. 2. 2013. 
196 Prokuraturata šte proverjava i smetki. Standart. 15. 2. 2013. 
197 Besilo vmesto 2000 lv. za tok. Standart. 15. 2. 2013. 
198 ČEZ šte objasnjava smetkite. Trud 16. 2. 2013. 
199 Energoto izcharčilo 570 chil. leva nezakonno. Trud. 16. 2. 2013. 
200 Dobrev predlaga promjana na zakona. Trud. 16. 2. 2013. 
201 92 na sto ot dostavkite na ČEZ bez obštestveni porăčki. 24 časa. 16. 2. 2013. 
202 NS šte izbira šef na regulatora. 24 časa, 16. 2. 2013. 
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je známý Bojka Borisova Dimitr Stefanov, který má plat 35 000 leva Poslední krátká 

zpráva se týkala situace ve Vidinu, kde obec nabídla lidem, že mohou své stížnosti na 

ČEZ podávat na radnici, aby jim tuto práci ulehčila.203 

 Nejvíce prostoru problémy ČEZ dostaly v deníku Standart. Podle rozsáhlého 

článku ČEZ hrozí pokuta 23 milionů204 už u společnosti bylo objeveno 23 pochybení, 

například dlouhodobě nízké napětí v elektrické síti, které zvyšuje ceny elektřiny, plat pro 

šéfa ČEZ v Bulharsku byl 100 000 leva měsíčně a další nedodržování závazků. 

 Poměrně kontroverzní bylo prohlášení ministra vnitřních záležitostí Cvetanova, 

že do jisté míry podporuje protesty, protože kontroly ČEZ ukázaly velké nejasnosti.205 

Kritikou nešetřil ani článek Schovávají džípy v Perniku206 o tom, že ČEZ musel ve městě 

Pernik profilakticky přesunout celý svůj vozový park sestávající se z džípů do tajných 

garáží, aby je protestující v neděli nezdemolovali. Autorka do textu zakomponovala i 

rýmovanou báseň učitelky v důchodu, která se stala hymnou obyvatel Perniku, kteří mají 

faktury za elektřinu až 1500 leva.  

  

Neděle 17. 2. 

Trud informoval, že tento den se očekávají velké protestní pochody, a tak se stát 

snaží své občany uklidnit tím, že přijdou „drsné“ kontroly elektrodistribučních 

společností. Někteří lidé se rozhodli v neděli pro „protesty nanečisto“, do ulic vyšli v 

několika městech a ve Vidinu lidé skandovali „Nechceme ČEZ“ a požadovali znárodnění 

elektrodistribučních společností.207 Monopolisty (především ČEZ) označovali za 

podvodníky a mafiány. 

 Nedělní vydání dalších dvou deníků nepřinesly žádné nové nebo zásadní 

informace k celé situaci, ve 24 časa se ale u článku, že se důchodce kvůli vysokému účtu 

za elektřinu podřezal208, objevily fotografie lidí s transparenty „Nechceme ČEZ“ a „ČEZ 

pryč“, přestože se v článku psalo pouze o EVN, které dodává elektřinu do města, kde se 

tato situace udála. 

 

                                                 
203 Proverka na smetkite na tok na obština Vidin. 24 časa. 16. 2. 2013. 
204 ČEZ zaplašva globa 54 miliona. Standart. 16. 2. 2013. 
205 Cvetanov podkrepi protestite. Standart. 16. 2. 2013. 
206 Krijat džipove v Pernik. Standart. 16. 2. 2013. 
207 Dăržavata plaši energoto. Trud. 17. 2. 2013. 
208 Pensioner si reže venite zaradi smetkata za toka. 24 časa. 17. 2. 2013. 
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5.2 Po prvním masovém protestu 

 

Pondělí 18. 2. 

Den po masovém protestu, který byl označován za největší za posledních 15 let. Byly 

během něj zablokovány silnice v mnoha městech i hlavní tah do Řecka, pálila se americká 

vlajka i podobizny politiků. Po vzoru arabského jara se o protestech psalo jako o 

„bulharském jaru“. Vláda na protest zareagovala tvrzením, že se do několika dnů 

rozhodne, jestli ČEZ a ostatní monopolisty vyžene. Poprvé se objevilo veřejné prohlášení, 

že se opravdu uvažuje o odebrání licence ČEZ. Mezi důležité zprávy z energetiky patřila 

informace, že Borisov sesadil z postu po pouhých 4 dnech vedoucí DKEVR kvůli 

skandálu s nelegálním prodejem cigaret. 

 První stránky bulharských novin z tohoto dne lze nalézt v příloze této diplomové 

práce. 

 Trud zveřejnil přes celou titulní stranu fotografii obrovského zástupu lidí z 

protestu ve Varně a mezi několika krátkými titulky se objevilo Odpověď GERB: Běhen 

několika dní se rozhodneme, jestli vyženeme ČEZ.209 

 Z hlavního článku na první dvoustraně, ke kterému titulek z první stránky 

odkazoval, s názvem Požár protestu210 se čtenáři dozvěděli, že protestovalo přes 50 tisíc 

lidí v 19 městech a ministr ekonomiky na to ihned zareagoval, že není vyloučeno odebrání 

licence ČEZ. V Sofii lidé skandovali „Bez ČEZ, aby nám bylo lépe dnes“. Po chvíli však 

začali s výtržnostmi a rozhodli se vydat k centrále ČEZ, kde jim cestu zatarasila policie, 

která byla okamžitě zasypaná deštěm kamenů. Článek končil až na následující dvojstraně 

a objevilo se pod ním prohlášení, že je možné, že dojde k odnětí licence, což musí 

rozhodnout DKEVR. V souvislosti s odnětím licence, byl zmiňován pouze ČEZ, ostatní 

distributoři ne. 

 Dále byl ČEZ zmíněn v článku o zablokování hlavní silnice do Řecka.211 

 Podle 24 časa protesty probíhaly v 35 bulharských městech a jednalo se o 

nejmasovější protest od začátku demonstrací proti elektrodistribučním společnostem. V 

hlavním článku na první dvoustraně212 se psalo především o protestu v Sofii, před 

centrálou ČEZ se tam protestující dostali do potyčky s policí, která jim zatarasila cestu.  

                                                 
209 Požarăt na bunta. Trud. 18. 2. 2013. 
210 Požarăt na bunta. Trud. 18. 2. 2013. 
211 I pătjat za Garcija be blokiran. Trud. 18. 2. 2013. 
212 Borisov uvolni šefkata na DKEVR v razgara na protesta. 24 časa. 18. 2. 2013. 
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Proti ČEZ se ale protestovalo i v dalších městech, např. ve Vrace, ve městě Loveč navíc 

vymlátili okna klientského centra této společnosti. Ze 6 fotografií na stránce, které měly 

popisek, byly dvě z potyček kvůli ČEZ. 

 Standart sděloval už na titulní straně, že protestovalo 110 000 lidí ze 33 měst a že 

stát si „vzal na mušku“ licenci ČEZ. V hlavním článku na první dvoustraně s názvem Živé 

barikády proti elektrodistribučním společnostem213 se pak ohledně protestů a ČEZ psalo, 

že policisté jen tak tak zvládli uchránit sídlo firmy v Sofii před rozzuřeným davem. Jeden 

muž před centrálou ČEZ dostal do hlavy skleněnou lahví. 

 Na stránce se také psalo o falešném prohlášení všech tří společností, které se 

začalo šířit po sociálních sítích a rozzuřilo spoustu lidí, kteří mu uvěřili. Deklarace 

začínala slovy, že ČEZ, EVN a ENERGO-PRO nemohou za to, že lidé nedokáží zaplatit 

své faktury, že jsou to soukromé podniky, jejichž cílem je vydělávat peníze. Všechny tři 

společnosti se prý proti tomu okamžitě ohradily a ihned vydaly svá vlastní oficiální 

prohlášení, že se jedná o úmyslnou provokaci s cílem aktivizovat masy.214 

 Na další stránce se objevil rozsáhlý článek Vzali si na mušku licenci ČEZ.215 Podle 

něj může být ČEZ odebrána licence, pokud se ukáží pochyby ze strany této společnosti. 

Opět se řešilo vypisování veřejných zakázek během roku 2011, ČEZ údajně zneužíval 

kličky v zákoně. Podle názoru vůdce BSP pod článkem je podezřelé, že v ČEZ pracuje 

mnoho lidí napojených na premiéra Borisova.216 

 Co se týče cen elektřiny, ve článku Slibují o 16 % nižší faktury217 se všechny tři 

společnosti vyjadřovaly, že faktury za další měsíc budou rozhodně nižší než ty za 

předchozí. To vše proto, že už se bude odečítat standardní počet dní. 

Úterý 19. 2. 

Protesty se zbarvily krví. I tak reagovaly deníky na potyčky protestujících s policisty, 

výtržnosti, vymlácená okna a zraněné lidi. Z politických záležitostí byla tento den 

nejdůležitější zpráva, že Bojko Borisov odvolal ministra ekonomiky Simeona Djankova. 

Údajně proto, že chtěl uklidnit protestující. Ostatní strany poté chtěly okamžitou rezignaci 

celého kabinetu a výměnu vlády. 

 Trud věnoval přední stránky odchodu Djankova, ČEZ se objevil až dále v 

                                                 
213 Živi barikadi srešto energoto. Standart. 18. 2. 2013. 
214 Deklaracija mente razpali masite. Standart. 18. 2. 2013. 
215 Vzecha na muška licenza na ČEZ. Standart. 18. 2. 2013. 
216 Kabinetăt da si chodi. Standart. 18. 2. 2013. 
217 Obeštavat 16 % po niski fakturi. Standart. 18. 2. 2013. 
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novinách, a to ve článku Urychleně hledají viníka vysokých cen elektřiny.218 V ČEZ podle 

článku vrcholí interní kontrola, aby se zjistilo, zda existují skutečnosti, kvůli kterým by 

společnosti mohla být odebrána licence. Ke článku také spadalo okénko s prohlášeními 

různých expertů, podle Christa Kazandžijeva by bulharská vláda měla raději řešit 

chudobu v Bulharsku a ne odnímání licence ČEZ, což je podle něj velmi nebezpečná a 

zdlouhavá procedura. 

 Dvojstrana 6–7 se věnovala protestům, které se stále více zaměřují na vládu a 

uspořádání ve státě. ČEZ byl zmíněn jen ve chvíli, kdy protestujících vyrazil směrem k 

jeho centrále v Sofii, kde ale opět narazili na kordon policistů. Výtržnosti byly popisovány 

jen jako neoficiální akce menších skupinek.219 

 24 časa přinesly dvě hlavní zprávy už na titulní straně – útok demonstrantů na 

parlament a odvolání ministra financí Simeona Djankova. První dvoustrana se věnovala 

pouze odvolání Djankova, další strany se ale věnovaly podrobněji otázkám energetiky. 

Na straně 5 v rubrice s domácími zprávami se objevil článek Eurokomisař: Ceny elektřiny 

jsou u vás vysoké, protože nemáte svobodný trh220 s podtitulkem Už čtvrtý den klesají 

akcie ČEZ, protože mu hrozí odebrání licence v Bulharsku, podle nějž je hlavním 

problémem pouze částečně svobodný trh s elektřinou a také sporná nezávislost 

energetického regulačního úřadu. Druhá část článku se věnovala informacím z agentury 

Bloomberg, podle které už 4. den padají akcie ČEZ na pražské burze kvůli prohlášení 

Bojko Borisova, že bude ČEZ v Bulharsku odebrána licence a očekává se, že Bulharsko 

v této věci každým dnem rozhodne, nejdříve musí energetický regulátor řádně prověřit, 

jestli česká společnost skutečně pravidla porušila, dle slov analytika Milana Vaníčka je 

ale jasné, že ztráta licence znamená ztráty byznysu, protože bulharský trh je pro ČEZ 

největší hned po českém. 

Dvoustrana 6–7 byla v 24 časa celá věnovaná protestům v Sofii, přiložené 

fotografie ukazovaly především tvrdé potyčky s policií – demonstranti za křiku 

„Mafie!“ večer zaútočili na budovu parlamentu. Přestože se jednalo o Sofii, do které 

dodává energii ČEZ, jméno této společnosti nebylo ve článku221 ani jednou zmíněno, 

psalo se zde ale o transparentu se slovy „Čeští piráti – Bulharsko není váš ostrov 

pokladů“. Podle článku také demonstranti v protestu, který byl „proti vysokým cenám 

                                                 
218 Spešno tărsjat vinoven za toka. Trud. 19. 2. 2013. 
219 Boj pred narodnoto săbranie. Trud. 19. 2. 2013. 
220 EK: Cenite na toka u vas sa visoki, zaštoto njama svoboden Pazar. 24 časa. 19. 2. 2013. 
221 V Sofija atakuvat parlamenta, policai bijat. 24 časa. 19. 2. 2013. 
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elektřiny“ ale křičeli převážně, aby stávající kabinet podal demisi. Do protestu se také 

poprvé výrazněji zapojila levice222. 

 Ve Standartu se první dvojstrana také věnovala hlavně odchodu Djankova a 

pokračování protestů. Podle novin nyní začali protestující obracet svůj hněv „proti všem 

a všemu“, vybíjejí výlohy obchodů i skla aut, centrálu ČEZ zachránili před jejich útokem 

policisté.223 Dav u centrály ČEZ skandoval „Mafie“, „Vrazi“ a „Janičáři“. 

 Kritikou nešetřil článek ohledně platů a výhod zaměstnanců energetických 

společností,224 jejich šéfové údajně mají každý měsíc na výplatní pásce šesticiferné sumy 

a jezdí ve drahých autech. Nejvýše postavený muž ČEZ, Tomáš Pleskač, bere podle 

informací Standartu 120 000 leva měsíčně (připomeňme si průměrný plat v Bulharsku 

okolo 700 leva) a má solidní prémie a bezplatné letenky do Prahy, nablýskaný mercedes 

i benzín mu platí společnost. Odhaleny byly platy také dalších šéfů elektrodistribučních 

společností, všichni však popřeli, že by se měli až tak dobře. 

 Další kritický článek na stránce už se týkal pouze ČEZ – svým firmám měl 

proplatit na 60 milionů leva, aniž by vypisoval veřejné zakázky na dodavatele služeb. Až 

90 000 leva zaplatil za rok za letadlové lístky. Článek se především zaměřil na zveřejnění 

konkrétních sum a jednotlivých výdajů s poukázáním na to, jak dobře se vysoce postavení 

představitelé mají v poměru k tomu, jak špatně se mají řadoví občané Bulharska.225 

 

Středa 20. 2. 

Proběhly další ostřejší potyčky mezi protestujícími a policií, tentokrát na významný 

bulharský svátek Vasila Levského. Mezi další významné zprávy dne patřilo prohlášení 

Borisova, že rozhodně nehodlá odstoupit z funkce a informace, že Česká republika se 

konečně vložila do kauzy a brání ČEZ. 

 Trud hned na první straně otiskl článek s titulkem Stát je mi milejší, zůstávám!226 

kde se psalo, že Bojko Borisov nehodlá odstoupit ani po protestech a jako odpověď na 

požadavky ulice chce zahájit proces odebírání licence ČEZ. Pod tímto prohlášením se 

objevil titulek Praha brání licenci ČEZ v EU,227 který odkazoval na článek uvnitř čísla. 

  První dvoustrana Trudu byla plná fotografií zakrvácených lidí a lidí, které 

                                                 
222 Krajno levi i agitki vljazocha v protesta. 24 časa. 19. 2. 2013. 
223 Djankov pada, buntăt v krăv. Standart. 19.2013. 
224 Pripisacha Bently i 120 bona zaplati na Energoto. Standart. 19. 2. 2013. 
225 ČEZ platili 60 miliona na svoi firmi. Standart. 19. 2. 2013. 
226 Dăržavata mi e po-mila, ostavam! Trud. 20. 2. 2013. 
227 Praga brani licenza na ČEZ v ES. Trud. 20. 2. 2013. 
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odváděla policie, ČEZ ani napadení jeho sídla ale ve článku Krvavý protest v Sofii228 

zmíněny nebyly. Informace o protestech ale pokračovaly i na další straně, kde už se o 

společnosti psalo. Zprávy o ČEZ opět ovládly Byznys rubriku. Odebírání licence ČEZ se 

věnoval článek Levnější proud za 4 měsíce, ČEZ skončí bez licence?,229 který podrobněji 

vysvětloval, jak by proces odebírání licence vypadal a co by se dělo poté. Článek začínal 

prohlášením Bojko Borisova, že elektřina zlevní o 8 % a ČEZ bude odebrána licence. 

Zároveň však v článku bylo zdůrazněno, že tyto věci může řešit pouze DKEVR a tato 

komise včera kolem osmé hodiny večerní schválila řešení, aby začal proces odnímání 

licence ČEZ. Prokuratura jim dala sedm dní na to, aby „...Čechům vzali licenci.“ Z jakého 

důvodu, to má být sděleno dnes, ale jedním z hlavních motivů má být fakt, že elektřina 

byla odčítána za delší časový úsek než je měsíc. Zároveň prý může být odebraných licencí 

více, protože kontroly ostatních distributorů pokračují. Jenže zdroje z DKEVR prý sdělily 

novinám, že odebrání licence nemůže nastat, dokud neskončí všechny kontroly, které 

začaly v pondělí a že zatím nejsou natolik závažné problémy, aby byla licence odebrána. 

Prozatím se může začít pouze s procedurou, která má ujasnit, zda je odebrání licence 

odůvodnitelné, ale to může trvat měsíce. Podle zdroje z ČEZ pokud tato procedura začne 

a pokud se ukáže, že je neopodstatněná, bude společnost žalovat Bulharsko za vzniklé 

škody. Proces odebírání licence ČEZ označil za neopodstatněný i jeden z ekonomů ve 

svém názoru pod článkem. Hned vedle tohoto článku se objevila reakce z Čech Česká 

republika: Bulharsko bude mít problémy,230 u které byla přiložena fotografie Karla 

Schwarzenberga. Ve článku byla jeho reakce na celou kauzu. Podle něj se tento problém 

týká výhradně ČEZ, pomoc by však Česká republika měla poskytnout na diplomatické 

úrovní v rámci Evropské unie, pokud o to společnost zažádá. Citována byla i slova 

Martina Kuby, z prohlášení pro Českou televizi, že Bulharsko postupuje bezprecedentně. 

Mluvčí ČEZ Barbora Půlpánová podle článku odmítla jakákoliv pochybení ze strany ČEZ 

a celou kauzu prohlásila za zpolitizovanou před volbami. Z bulharské části ČEZ se 

vyjádřili, že odebírání licence nebudou komentovat, ale také odmítají jakákoliv 

pochybení. 

 Další důležitý článek se týkal akcií ČEZ, na bulharské burze došlo po prohlášení 

Bojka Borisova k jejich pádu, a proto burza okamžitě ukončila jejich nákup a prodej. Ke 

                                                 
228 Kărvav protest v Sofija. Trud. 20. 2. 2013. 
229 Po evtin tok za 4 meseca, ČEZ ostava bez licenz? Trud. 20. 2. 2013. 
230 Čechija: Bălgarija vliza v neprijatnosti. Trud. 20.2. 2013. 
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snížení ceny akcií po jeho prohlášení došlo i na pražské burze.231 

 24 časa zveřejnily hned na titulní straně velkými písmeny Borisov: Snižujeme 

cenu elektřiny o 8 % a bereme ČEZ licenci,232 celá první dvoustrana byla věnována jeho 

politickým prohlášením, ze kterých vyplynulo, že elektřina by měla zlevnit od 1. března, 

ČEZ bude odebrána licence a všechny tři elektrodistribuční společnosti již dostaly 

pokutu. Článek byl plný populistických tvrzení typu: Znepokojuje mě, že příjmy 

obyvatelstva jsou nízce, ale ceny energií vysoké.“ Odebrání licence ČEZ se podrobněji 

věnoval článek na následující stránce Stát odebírá ČEZ licenci233, kde se také píše, že 

Borisov slíbil zveřejnění tajných smluv a další vyšetřování manipulací s elektroměry ze 

strany ČEZ. Opět byl zmíněn příslib zlevnění elektřiny o 8 % od března. Nikde ale nebylo 

vysvětleno, na jakém základě se bude odebírání licence ČEZ ospravedlňovat. Na konci 

článku byl citován ministr průmyslu Martin Kuba (skrz agenturu Reuters), že anulování 

licence ČEZ je znepokojující, jelikož Bulharsko jako člen EU postupuje zcela 

neočekávaně. O něco více podložených dat přinesl článek, že prokuratura chce také odnětí 

licence ČEZ234, kde byl jako důvod odebrání licence označeno hrubé porušení smlouvy a 

porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. V krátké správě bylo také zmíněno, že 

burza zastavuje na tři dny obchodování s akciemi ČEZ kvůli prohlášením bulharského 

ministra, která společnost poškodila a snížila cenu jejích akcií235. Článek také informoval, 

že stránka ČEZ byla napadena hackery a několik hodin nedostupná. 

 Následující dvoustrana 6–7 v 24 časa se zcela věnovala protestům a hlavně 

drastickým fotografiím z protestů v Sofii. „Lidé s rozbitými hlavami a zakrvácenými 

obličeji, dým…“ začíná jeden z nich236, ve kterém se mimo jiné píše, že rozzuřený dav 

s kotlíky s barvou a petardami se vydal k centrále ČEZ v Sofii. 

 ČEZ se v 24 časa řešil také v názorové sekci – S třešňovým dělem proti ČEZ.237 

Výstřelem z třešňového děla bylo zahájeno dubnové povstání, kterým začalo postupné 

osvobozování se Bulharska od nadvlády Osmanské říše. Právě tomu, jak protesty 

využívají symboliku z bulharských povstání, se věnoval tento článek – demonstranti se 

odvolávají na velké obrozenecké bojovníky za svobodu Levského a Boteva, vyhnání ČEZ 

z Bulharska je pomalu přirovnáváno k vyhnání Turků roku 1876, elektrodistribuční 

                                                 
231 Sprjacha tărgovija s akcii na energoto. Trud. 20. 2. 2013. 
232 Borisov: Snižavame cenata na toka i vzimame licenza na ČEZ. 24 časa. 20. 2. 2013. 
233 Dăržavata vzema licenza na ČEZ. 24 časa. 20. 2. 2013. 
234 Prokuraturata săšto poiska da băde otnet. 24 časa. 20. 2. 2013. 
235 Borsata spira za tri dni tărgovija s akciite. 24 časa. 20. 2. 2013. 
236 Bombički i kutii s boja sreštu policaite. 24 časa. 20. 2. 2013. 
237 S čerešovo topče sreštu ČEZ. 24 časa. 20. 2. 2013. 
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společnosti jsou také přirovnávány např. k janičářům. Národní cítění se v lidech probouzí 

hlavně proto, že v případě Čechů se jedná v Bulharsku o cizince, navíc Češi jsou dle 

Bulharů na tom ekonomicky mnohem lépe, přesto „začínají diskuze o tom, kteří jsou ti 

bohatí a kteří ti chudí, co se děje, když za skupinou ČEZ stojí peníze českých důchodců 

atd.“ Zajímavý byl poznatek, že novináře a jejich články stále více vytěsňují do pozadí 

aktivisté, kteří o protestech sami píší a blogují. 

V rubrice Diskuze byl ČEZ zmíněn ve článku Více elektřiny z elektrárny Kozloduj 

poputuje k lidem, aby se snížily ceny.238 Kozloduj je bulharská jaderná elektrárna, která 

vyrábí dle článku energii levněji, a proto by více této levné energie mělo jít k lidem, čímž 

se celková cena elektřiny sníží. Tato informace byla oznámena na diskuzi uspořádané 

přímo novinami 24 časa, na které ale nakonec nebyli představitelé ČEZ, protože po 

oznámení o odebrání licence se museli naléhavě sejít se svými právníky. V článku bylo 

opět zopakováno, že ČEZ pochyboval při vypisování veřejných zakázek, což bylo 

uváděno jako jeden z důvodů pro odebrání licence. 

 Standart na titulní straně otiskl fotografie zakrvácených lidí na protestu a 

informaci, že Borisov se snažil občany uklidnit prohlášením o odebrání licence ČEZ. Celá 

první dvojstrana se věnovala informacím, jak stát hodlá udeřit na elektrodistribuční 

společnosti – od 1. března sníží cenu elektřiny o 8 %, bude odebrána licence ČEZ a 

všechny tři společnosti zaplatí vysoké pokuty. To prohlásil Bojko Borisov. Původně se 

počítalo se snížením ceny pouze o 3 %, ale Borisov žádá snížení vyšší – minimálně o 

8 %.239 

V dalším článku na první dvoustraně se psalo, že pokud budou na fakturách lidí 

nesrovnalosti, může elektrodistribuční společnost za každou takovou fakturu zaplatit 

pokutu od 20 do 1 000 000 leva.240 V článku se opět připomínalo odebrání licence ČEZ, 

hlavně kvůli porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, psalo se zde ale i o odebrání 

licence Energo-Pro. Pod těmito články se objevil názor bulharského ekonoma Georgiho 

Mikova, který tvrdil, že vlastně nikdo neví, jak a proč by měla být licence ČEZ odebrána 

a všechna prohlášení jsou zatím teoretická241. Zmíněno bylo i ukončení prodeje akcií ČEZ 

a Energo-Pro na bulharské burze.242 

 Dále se na první dvoustraně objevil článek s obrázkem, na kterém protestující drží 

                                                 
238 Poveče tok ot Kozloduj trăgva kam chorata, za da padnat cenite. 24 časa. 20. 2. 2013. 
239 Dăržavata udari energoto. Standart. 20. 2. 2013. 
240 Prokuraturata: Po milion globa za nadpisana smetka. Standart. 20. 2. 2013. 
241 Vsički šte plaštame neustojkite. Standart. 20. 2. 2013. 
242 Sprjacha dev ERP-ta ot tărgovija na borsata. Standart. 20. 2. 2013. 
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transparent „ČEZ, E-on, EVN pryč“ a velkým titulkem Praha přichvátala bránit ČEZ.243 

Týkal se toho, že ČEZ se začal bránit vůči prohlášení Bojko Borisova, že mu může být 

odebrána licence. A že tato prohlášení jsou hrubým porušením mezinárodních úmluv, 

obzvláště z Evropské unie. Jediný, kdo takováto prohlášení může vydávat a licenci 

skutečně odebrat, je nezávislý energetický regulátor. Dále byl zmíněn český ministr 

Martin Kuba v citaci z agentury Reuters. Situace je podle něj pro Českou republiku velmi 

znepokojující. Citován byl i Karel Schwarzenberg, který slíbil ČEZ diplomatickou 

podporu. 

 Stránky 4–5 se věnovaly především protestům. Objevil se zde článek o 

rozzuřených obyvatelích města Pernik, které popudil ČEZ, protože zjistili, že jejich 

faktury za únor jsou také neobvykle vysoké, přestože je odčítaná doba kratší244. 

Expresivní byl už název článku Lidé z Perniku opět zařvali kvůli přidrzlým fakturám za 

elektřinu. Podle vyjádření Rosena Plevnelieva jde z 1 leva, který protestující zaplatí, jde 

0,9 stotinek ČEZ a zbytek jde jinam. „Ale kam?“ ptá se ve článku prezident Plevneliev. 

 Kritice ČEZ se věnoval ještě podrobnější článek Prověřují je i v Čechách.245 Psalo 

se v něm, že česká politika se zabývá 4 podezřelými obchody ČEZ, např. prodej 

německého dolu nebo investicí v Albánii. Informace byla převzatá z agentury Reuters. 

Dále se zde psalo, že po prohlášení bulharského ministra pokračují v klesání akcie ČEZ 

na České burze, tato informace byla pro změnu z agentury Bloomberg. Okolo 9,9 % 

příjmů společnosti za rok 2011 pochází z Bulharska, což ze země dělá druhý největší trh 

ČEZ hned po České republice, ztráta licence by tedy mohla mít nedozírné následky pro 

společnost. Psalo se zde i o ztrátě licence v Albánii a že bude ČEZ požadovat mezinárodní 

arbitráž. 

 

Čtvrtek 21.2  

Všechny tři deníky na svých titulních stranách řešily odstoupení Bojko Borisova z funkce, 

které bylo velkým překvapením, protože ještě o den dříve prohlašoval, že odstoupit 

rozhodně nehodlá. Psalo se o krizi celého politického systému, vše směřuje k předčasným 

volbám. Tento den se také objevila smutná zpráva o prvním zapáleném člověku – Plamen 

Goranov se v úterý ráno zapálil před radnicí ve Varně. 

                                                 
243 Praga skoči da brani ČEZ. Standart. 20. 2. 2013. 
244 Pernik pak izpištja za soleni smetki. Standart. 20. 2. 2013. 
245 Razsledvat gi i v Čechija. Standart. 20. 2. 2013. 
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 Stát je mi milejší, odcházím!246 reagoval Trud na odstoupení premiéra a na prvních 

několika stranách řešil pouze tuto záležitost. I protesty se následně řešily hlavně z 

politického hlediska. 

 Dále se však v novinách psalo o ČEZ a zmíněna byla i Česká republika. Rozsáhlý 

článek DKEVR dává zpátečku ohledně elektřiny a ČEZ247 informoval, že energetický 

regulátor přešel do stavu „vyčkávání“ ohledně obou velkých témat – odebrání licence 

ČEZ a snížení cen elektřiny. Podle DKEVR ČEZ dostal 7 dní, aby vyřešil všechny své 

chyby, mluvčí společnosti ČEZ ale Trudu sdělil, že od DKEVR stále nedostal žádné 

důvody, proč by mu vůbec licence měla být odebrána. 

 Vedle hlavního článku Trud otiskl krátkou odezvu s fotografií Petra Nečase a 

titulkem Česko po nás chce vysvětlení.248 Psalo se zde, že premiér České republiky Petr 

Nečas prohlásil, že se celá kauza z ČEZ zpolitizovala a bude po Sofii chtít vysvětlení a 

očekává, že Bulharsko jako člen Evropské unie bude dodržovat mezinárodní dohody. 

 V příloze Společnost byl ČEZ zmíněn ve dvou názorových článcích, které se ale 

týkaly především premiéra Borisova – oba se shodly, že ČEZ pouze využil ke 

zpopularizování.249 

 Deník 24 časa přinesl hned na titulní straně pesimistický titulek Co bude dál – 

režim elektřiny?250 Kde se psalo, že kdo neplatí své faktury, tomu elektrodistribuční 

společnosti elektřinu jednoduše odpojí. V jedné větě bylo také shrnuto, že DKEVR již 

začal proceduru odebírání licence ČEZ. Této problematice se věnoval hlavně článek 

DKEVR rozhoduje o licenci ČEZ během dubna, ohledně levnější elektřiny jsou 

obezřetnější.251 Procedura odebírání licence ČEZ prý už začala, shodlo se na tom všech 7 

členů DKEVR, opět je jako jeden z hlavních důvodů označováno obcházení zákona o 

veřejných zakázkách. ČEZ prý má nyní 7 dnů na to, aby svá pochybení napravil. Ve 

článku se objevilo také malé okénko s fotografií Petra Nečase a titulkem, že problémy 

v Bulharsku mohou české společnosti způsobit velké problémy,252 citovány byly 

Hospodářské noviny a Nečas, který oznámil, že odebírání licence ČEZ je zpolitizované 

kvůli volbám do parlamentu. 

 V názorové rubrice deníku se ve objevil sloupek s názvem Elektřina, revoluce a 

                                                 
246 Dăržavata mi e po-mila, napuskam! Trud. 21. 2. 2013. 
247 DKEVR dava zaden otnosno toka i ČEZ. Trud. 21. 2. 2013. 
248 Čechija ni iska objasnenija. Trud. 21. 2. 2013. 
249 Opitomjavaneto na Bojko Borisov. Trud. 21.2.2013 a Gorčivata čaša ostava za drug. Trud. 21. 2. 2013. 
250 Sledvaštoto – režim na toka? 24 časa. 21. 2. 2013 
251 DKEVR rešava za licenza na ČEZ prez april, uklonivi sa za po-evtin tok. 24 časa. 21. 2. 2013. 
252 Problemite u nas šteli da se otrazjat zle a češkata kompanija. 24 časa. 21. 2. 2013. 
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energetická mafie253, který začínal větou: „I já jsem jedna z obětí nestydatých faktur, které 

nám ČEZ poslal za prosinec...“ Autor v něm psal, že za prosinec musí zaplatit 880 leva a 

přitom v jeho bytě prvních deset prosincových dní ani nikdo nebyl. „Je jasné, že stát musí 

zasáhnout,“ psalo se dále. Oním zásahem bylo míněno odtajnění smluv s dodavateli 

energie. 

 Ani Standart v politických článcích a článcích z protestů ČEZ nezmiňoval. Až v 

byznys rubrice se objevil článek ČEZ bude mít licenci ještě minimálně dva měsíce.254 

DKEVR konečně vydal prohlášení, podle kterého se celá situace rozhodne až po 

výsledcích rozsáhlých kontrol, které budou známy 16. dubna. Již teď se však ví, že 

společnost bude muset s největší pravděpodobností minimálně zaplatit vysokou pokutu. 

Pokud ale ČEZ své chyby napraví, může pokračovat v působení na bulharském trhu. ČEZ 

dostal ultimátum – 8. březen, do kterého musí být vše v pořádku. Dále bylo připomenuto, 

že schémata fungování ČEZ a ostatních elektrodistribučních společností DKEVR a 

ministři schválili už roku 2006. 

 

Pátek 22.2. 

 Velkou kauzou se stalo že Bojko Borisov při své demisi prohlásil, že si Achmed 

Dogan objednal jeho vraždu. V energetice se řešilo, že je jisté, že elektřina zlevní, otázkou 

je odkdy. Uvažovalo se o březnu, ale pravděpodobnější je duben. Ohledně protestů se 

objevila nejdůležitější informace, že další masový protest se chystá na neděli. Zároveň se 

začala shánět krev pro Plamena, aby přežil. Ulice si prý žádá nové politické uspořádání, 

zmínky o elektrodistribučních společnostech z článků o protestech už skoro vymizely, 

místo toho jsou některé protesty na podporu Bojka Borisova, některé naopak proti němu. 

 Trud řešil především premiéra Borisova a různé názory na něj. I ve článcích z 

protestů psal o těch, které jsou na podporu bývalého premiéra nebo naopak na podporu 

toho, že odešel. ČEZ byl zmíněn až v souvislosti s byznys a ekonomickými záležitostmi 

v článku, že národní elektrická společnost NEK má velké dluhy vůči ČEZ, konkrétně vůči 

elektrárně Varna, kterou ČEZ vlastní.255 Dále zde bylo zmíněno, že energetický regulátor 

konečně zveřejnil důvody, proč chce ČEZ odebrat licenci, může za to prý například fakt, 

že odmítl poskytnout ke kontrole smlouvy, které uzavřel s dalšími dodavateli. Vše se opět 

točilo kolem porušování zákona o veřejných zakázkách. 

                                                 
253 Električestvo, revoljucija i energetičeska mafija. 24 časa. 21. 2. 2013. 
254 ČEZ s licenz pone ošte dva meseca. Standart. 21. 2. 2013. 
255 NEK s dălgove kăm TEC Varna. Trud. 22. 2. 2013. 
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 I deníky 24 časa a Standart řešily převážně rozruch kolem Borisova. Ve Standartu 

ČEZ zmíněn nebyl, 24 časa také o odebírání licence ČEZ nepublikovalo žádný článek, 

v rozhovoru s Ivanem Kostovem, lídrem pravicové strany DSP, se jej však zeptali, co si 

o odebrání licence ČEZ myslí, a on odpověděl, že lidé byli obalamuceni tímto tvrzením, 

neexistuje totiž žádný zákon, který by v tomto případě odebrání licence ČEZ 

ospravedlňoval, jednalo se pouze o dobře promyšlený PR krok Bojka Borisova.256 

 

Sobota 23.2.  

Hlavní zprávou dne v energetice bylo údajné zlevnění elektřiny už od 1. dubna. Dále se 

začalo řešit, že Česká republika hrozí Bulharsku arbitráží kvůli ČEZ. Protesty se podle 

deníků rozštěpily, už nejsou jen kvůli monopolům, ale také proti vládě a chudobě. V 

Slivenu se proto sešli vůdci protestů, aby se společně domluvili na dalším postupu a 

jakých cílů budou chtít dosáhnout. Další velká demonstrace se chystá na neděli, proběhne 

ve 35 městech a domlouvá se ve facebookové skupině Zapalme monopoly. V politice se 

pořád různí analytici ale i politici z jiných stran vyjadřovali k Borisovovi a celkově 

GERB. 

 Trud už na titulní straně otiskl větu, že Česká republika hrozí Bulharsku arbitráží 

kvůli ČEZ. Článek, na který titulek odkazoval, byl otištěn v rubrice Byznys a psalo se v 

něm, že podle prezidenta Miloše Zemana by Česká republika měla využít své kontakty v 

EU a zahájit arbitráž vůči Bulharsku, aby ochránila svou investici v zahraničí, citováno z 

Prague Daily Monitor. Zeman dal za úkol české vládě, aby energetickou situaci vyřešila 

s bulharským kabinetem.257 

 V dalším článku ČEZ: V celé EU jen Bulharsko nemá svobodný energetický trh258 

bylo citováno prohlášení Petra Dokládala z ČEZ pro média. Problém je, že si lidé 

nemohou vybrat svého dodavatele energie. Dále se v článku řešilo, že DKEVR obvinil 

ČEZ z porušování zákona o veřejných zakázkách, ale ČEZ se k tomu stále nevyjádřil. 

 Ve 24 časa se na titulní straně překvapivě věnovali zcela jiné kauze – 30 Bulharů 

si rozděluje v Americe milionové dědictví. Dále se však vydání věnovalo volbám i 

protestům, které ale byly poněkud bulvarizované, např. že slavný zpěvák Slavi Trifonov 

nabádal studenty, aby šli protestovat. ČEZ však byl přece jen zmíněn ve dvou článcích а 

jednom názoru. V prvním se psalo o zlevnění proudu od dubna a zároveň zde bylo 

                                                 
256 S Kristalina – da, no s Borisov i Cvetanov – ne. 24 časa. 22. 2. 2013.  
257 Čechija ni kani na arbitraž. Trud. 23. 2. 2013. 
258 ČEZ: V ES samo Bălgarija njama svoboden energien pazar. Trud. 23. 2. 2013. 
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prohlášení společnosti ČEZ, že proces odebírání licence je neopodstatněný259. Druhý 

článek o ČEZ se sestával z několika odstavců. Ochrana ČEZ přes Brusel260 zněl titulek 

článku, podle kterého nově zvolený prezident Miloš Zeman řekl české vládě, že by měla 

poprosit o ochranu společnosti v Bruselu. Vláda prý zatím nepodnikla žádné kroky pro 

ochranu investice. Jako zdroj informace bylo uvedeno rádio Praha. 

 Zajímavý byl sloupek v názorové rubrice s názvem Lidé, myslete!261 V něm byly 

popisovány protesty nejen proti ČEZ jako nutný výsledek toho, co zobrazovala média. 

Když prý lidé v Sofii a dalších městech viděli, jak obyvatelé Varny míří do ulic a 

provolávají Mafie! a Vypadněte! vzali si z nich příklad. Ne všem ale bylo jasné, kdo jsou 

ti „hodní“ a kdo ti „zlí“. To vše bylo pohlceno euforií. Následovala věta „Objevilo se 

varování Julia Fučíka z jeho ´Reportáže psané na oprátce´ (věřím, že lidé znají i reportáž 

i to, před čím varuje) – Lidé, bděte!“262 Různí provokatéři se pokoušeli dav zmanipulovat, 

protože lidem stačilo, že jdou s ostatními a provolávají rázná hesla. A tak se z protestů 

proti monopolům staly nakonec protesty proti nejen proti vládě, ale vlastenecky „Za 

Bulharsko!“ A po protestech, aby Bojko Borisov odstoupil, přišly ty, aby se zase vrátil. A 

proto pokud by autorka vyšla do ulic, rozhodně by měla na svém transparentu nápis „Lidé, 

myslete!“ 

 Ve Standartu se věnovala celá jedna strana událostem kolem energetiky. V hlavní 

zprávě Celé město dává elektrodistribuční společnost k soudu263 se psalo, že obyvatelé 

města Isperich chtějí dát Energo-Pro k soudu kvůli ceně elektřiny. Nová Zagora chce pro 

změnu žalovat EVN a obec Dupnica „...nepřinese do kasy ČEZ ani lev za prosinec a 

leden“ dokud se nevyjasní příčiny vysokých cen elektřiny, rozhodli na radnici. Přestože 

se psalo kriticky o všech třech elektrodistribučních společnostech, v podtitulku byl 

zmíněn pouze ČEZ – „Starosta Isperichu odmítá zaplatit ČEZ“. 

 ČEZ spustil mříže během pracovního dne264 byla krátká zpráva, která informovala, 

že ve Vrace to centrála ČEZ „odpískala“ během pracovního dne a zavřela. Desítky lidí si 

tak neměly kam jít stěžovat na své faktury. Přitom většina z nich se obává, že jim kvůli 

nezaplaceným fakturám v pondělí vypnout elektřinu, protože tehdy jim vyprší doba 

splatnosti. 

                                                 
259 Tokat po-evtin verojatno ot april. 24 časa. 23. 2. 2013. 
260 Zaštita na ČEZ črez Brjuksel. 24 časa. 23. 2. 2013. 
261 Chora, mislete! 24 časa. 23. 2. 2013. 
262 Chora, mislete! 24 časa. 23. 2. 2013. 
263 Cjal grad dava energoto na săd. Standart. 23. 2. 2013. 
264 ČEZ pusna rešetki v raboten den. Standart. 23. 2. 2013. 



65 

 

 

 Podle článku Soukromá pošta roznáší upomínky265 má člověk z okruhu lídra 

Sergeje Staniševa akcie ve firmě, která byla ČEZ najata, aby roznášela lidem faktury do 

domů. Článek naráží na střet zájmů, informace však podává neutrálně a pouze informuje, 

na rozdíl od předchozích kritických článků, které používali expresivní výrazy, zde se nic 

takového nekoná. 

  

Neděle 24.2.  

V den dalšího masového protestu deníky informovaly o obavách z násilí a výtržností. Do 

protestů se totiž chtěli zapojit i hooligans z několika klubů. Požadavek ulice se navíc 

trochu změnil – lidé chtějí až 50% zastoupení ve státních institucích, což se dohodlo na 

včerejší schůzi vůdců protestů ve Slivenu. 

 V Trudu první dvoustrana informovala o obavách z násilí na zítřejším protestu. 

ČEZ byl zmíněn v souvislosti s Mitkem Karatistou, mužem z bulharského představenstva 

ČEZ (bylo zdůrazněno, že není z české strany, ale z bulharské), který se zabývá silovými 

sporty, a tak podle členů BSP panují obavy, že lidé z těchto klubů by mohli páchat na 

protestech výtržnosti.266 Na straně se také psalo o jakémsi protestu „nanečisto“, který se 

uskutečnil včera na mnoha místech země. 

 Ve 24 časa byl ČEZ zmíněn v krátké zprávě, kde se psalo, že romské osada se 

poprvé účastnila protestů proti této společnosti267. Společnosti se dále věnoval samostatný 

článek Z každých 100 leva faktury za elektřinu dostane ČEZ jen 9,30 leva268, tato čísla 

uvedl ČEZ, když vysvětloval, jak je to s jeho údajně velkými zisky. Článek končil 

informací, že v Blagoevgradu dochází k výpadkům proudu, což lidé vidí jako pomstu za 

to, že to bylo právě toto město, kde protesty proti vysokým cenám elektřiny začaly. Z ČEZ 

však oznámili, že to bylo způsobeno havárií na trafostanici. Článek byl doplněn fotografií 

Petra Dokládala. 

 Ve Standartu se ČEZ věnoval pouze článek s titulkem Razgrad a Blagoevgrad 

zůstaly bez elektřiny.269 Až z článku se však člověk dozvěděl, že je to kvůli havárii a ne 

proto, že by jim byla odpojena, jak mohlo z titulku vyznít vzhledem k probíhajícím 

událostem. Lidé si stěžovali, že se dlouho nemohli spojit s nikým z ČEZ a nevěděli, co se 

děje. 

                                                 
265 Častna pošta raznasja beležki. Standart. 23. 2. 2013. 
266 Ultrasi na protesta se skaracha. Trud. 24. 2. 2013. 
267 Romski kvartal na Vidin se vključi. 24 časa. 24. 2. 2013. 
268 Ot 100 leva smetka za tok na ČEZ ostavali 9,30 leva. 24 časa. 24. 2. 2013. 
269 Razgrad i Blagoevgrad ostanacha bez tok. Standart. 24. 2. 2013. 
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Pondělí 25.2.  

Nejdůležitější zprávou, která se dostala na titulní strany všech deníků, bylo zvolení 

nového patriarchy, v čemž spousta lidí viděla jistou symboliku – církev vůdce má, ale 

národ ne. Zároveň proběhl další velký protest, jen v Sofii se sešlo kolem 30 000 lidí, kteří 

skandovali od Mafie! po Chceme práci! přes Chceme trest pro monopoly, ne předběžné 

volby! Prezident Plevneliev chtěl pozdravit protestující, ale byl vypískán. Protesty 

symbolicky podpořili i Bulhaři v cizině protesty před bulharským velvyslanectvím v 

různých zemích. V politice se hlavně řešilo, kdo povede zemi do nových voleb. 

 V Trudu se sice protestům věnovala celá první dvojstrana. Chronologicky bylo 

vypsáno, jak dav v Sofii během dne postupoval, konkrétně ČEZ však v článku zmíněn 

nebyl, nebyly ani otištěny žádné fotografie s transparenty proti ČEZ. Na další straně už 

se ale čtenáři dozvěděli, že v Montaně protestující házeli na centrálu ČEZ vejce a 

skandovali u toho „Mafie!“270 

 Deník 24 časa hned na titulce psal Elektřina v Bulharsku je dražší než v 11 státech 

EU podle kupní síly,271 dále se zde psalo, že uplynulý den proběhl zatím největší protest, 

kterého se účastnilo na 100 lidí ve 40 městech, konkrétně ČEZ zmíněn nebyl ani ve 

článcích, ani na fotografiích. Zajímavé bylo srovnání ve speciálně vytvořené rubrice 

Vysoké napětí, kde byla zveřejněna série článků s informacemi, kolik stojí elektřina 

v Řecku, Rusku, Francii a dalších státech. Přehledná analýza ukázala, že v přepočtu na 

kupní sílu obyvatelstva má Bulharsko opravdu jednu z nejvyšších cen elektřiny v EU. 

V této rubrice se objevil také článek Dokonce v Čechách nemá ČEZ monopol272, kde se 

psalo že v druhém největším městě České republiky stále více lidí přechází k E,on. 

 Standart sice v souvislosti s protesty psal o „vyhnání monopolistů“, konkrétně 

ČEZ byl ale zmíněn až v kratší zprávě o zablokování tří dálnic.273 Protestující skandovali, 

že za všechno mohou monopoly a ČEZ dávají dva měsíce na to, aby snížil ceny elektřiny. 

V další zprávě o protestech proti starostům v různých bulharských městech se psalo, že 

starostovi Dupnice nezachránila krk ani otevřená nevole vůči ČEZ a odmítnutí zaplatit 

jejich vysoké faktury.274 Politická moc protestů je již nezpochybnitelná. Na jedné z 

dalších stránek bylo vyjádření muže, že mu z ČEZ poslali několik vysokých faktur za 

                                                 
270 V Montana atakuvacha ofis na ČEZ s jaica. Trud. 25. 2. 2013. 
271 Tokăt v Balgarija po-skap ot 11 strani v ES prez pokupatelna sposobnost. 24 časa. 25. 2. 2013. 
272 Dori v Čechija ČEZ ne sa monopolisti. 24 časa. 25. 2. 2013. 
273 Sprjacha tri magistrali. Standart. 25. 2. 2013. 
274 Udaricha i po kmetovete. Standart. 25. 2. 2013. 
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elektřinu v domě, kde v té době vůbec nikdo nebydlel.275 V závěru článku bylo otištěno 

jeho prohlášení, že lidé se nemají vzdávat a svou bitvu proti monopolistům mají dovést 

až do konce. Další článek se věnoval několika vyjádřením ministra ekonomiky Dobreva, 

který si je kategoricky jistý, že licence bude ČEZ odebrána.276 Poslední článek, kde byl 

zmíněn ČEZ psal o učiteli z Vidinu, který prý už před rokem upozorňoval, že jsou faktury 

ČEZ nesrozumitelné a ceny za elektřinu vyšší, než je reální spotřeba lidí.277 

 

Úterý 26.2.  

Mezi hlavní zprávy dne patřilo, že žádná politická strana nechce sestavit vládu, která by 

fungovala do voleb, a všechny vrací prezidentu Plevnelievovi mandáty. Nikdo nechtěl 

vládnout v době občanských nepokojů. Důležitá zpráva přišla z energetiky – všichni 

členové DKEVR kolektivně podali demisi. Navíc rezignovali už před týdnem, ale 

informace se držela v tajnosti. Co se týče protestů, protestujících na ulicích podle deníků 

ubylo. 

 V Trudu byl ČEZ zmíněn hned na titulní straně v komentáři, který se zabýval tím, 

že členové DKEVR radši hromadně rezignovali, než aby museli řešit vzniklé problémy. 

Bylo připomenuto, že mu stále hrozí odebrání licence.278 

 ČEZ se věnoval článek Dobrev zjistil, kdo pracoval v ČEZ,279 který se týkal toho, 

že ministr ekonomiky Deljan Dobrev zjistil, že jedna z bývalých manželek Achmeda 

Dogana, vůdce DPS, pracovala v ČEZ, stejně jako několik další lidí taktéž spojených s 

DPS. Článek se věnoval pouze tomu, jaké funkce zde zastávali., v současnosti tam už 

nikdo z nich nepracuje. 

 ČEZ byl dále zmíněn ve článku, že komise pro ochranu konkurence se přestala 

snažit hledat v energetice kartel, konkrétně mezi ČEZ a několika menšími soukromými 

firmami.280 

 Deník 24 časa už ČEZ ve svých článcích nejmenoval. Když se zde psalo, proti 

komu lidé protestovali, byly uváděn neutrální název „společnosti distribuující elektřinu“. 

 Standart zmínil ČEZ pouze v krátké zprávě, že někteří lidé dostali za únor faktury 

od ČEZ se stejnými cenami jako v listopadu.281 I do tak krátkého článku se dostala 

                                                 
275 Carist s podpiska sreštu monopolite. Standart. 25. 2. 2013. 
276 Nova cena na toka ot mart. Standart. 25. 2. 2013. 
277 Učitel s kitara budi Vidin. Standart. 25. 2. 2013. 
278 Guzen ot DKEVR bjaga. Trud. 26. 2. 2013. 
279 Dobrev otkri, koj e rabotil v ČEZ. Trud. 26. 2. 2013. 
280 KZS spira da tărsi kartel v energetikata. Trud. 26. 2. 2013. 
281 Smetki za električestvo kato ot noemvri. Standart. 26. 2. 2013. 
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spousta kritiky, toto snížení bylo po „skandálně vysokých fakturách za prosinec“, první 

únorové faktury vypadají „mnohem normálněji“. 

 

Středa 27.3.  

Ve všech třech novinách se řešily tytéž hlavní zprávy – zapálil se další muž, duchovní byl 

nucen zaplatit fakturu za elektřinu od EVN svými hodinkami značky Rolex a premiéru 

Borisovovi se zvedl tlak, pravděpodobně ze stresu, a skončil na kapačkách. Další stránky 

deníků se věnovaly hlavně nadcházejícím volbám a tomu, kdo bude vládnout do voleb, 

protesty tak poněkud ustoupily do pozadí, přestože např. v Standartu byla celá dvojstrana 

věnovaná výtržnostem, které se během nich udály. Řešil se také problém zelené energie 

a DKEVR se dohadoval, že by se cena elektřiny mohla měnit častěji než dvakrát ročně, a 

politici se zase dohadovali, že by lidem, kteří nezaplatí elektřinu, neměl být proud 

odpojován. 

 V Trudu byl ČEZ zmíněn v článku s návrhem DKEVR, aby distributoři elektřiny 

nemuseli platit navíc za zelenou elektřinu.282 Dva odstavce dlouhý článek Česká 

republika se přimluvila za ČEZ v Bruselu283 se věnoval tomu, že Češi si budou stěžovat 

v Bruselu, ministr Petr Nečas totiž poprosil evropskou komisi, aby věc odnímání licence 

Bulhary začala nějak řešit a zároveň připomněl, že Bulharsko je členem EU a mělo by tak 

dodržovat unijní pravidla. Ve článku se také psalo, že Bulharsko je pro ČEZ druhým 

největším odbytištěm. 

 Ve 24 časa byl ČEZ zmíněn pouze v článku, který se věnoval trase, po které 

povede velký protest na státní svátek 3. března284. V novinách se však objevily tři další 

zprávy spjaté s Českou republikou. První byla krátká zpráva, že česká vláda se obrátila 

na Brusel kvůli odebírání licence ČEZ285. V souvislosti s „epidemií sebevražd 

zapálením“, kterou podle deníků odstartoval Plamen Goranov, se rozsáhlý článek přes 

celou stranu věnoval Janu Palachovi, jeho životě, tragické smrti a tomu, za co bojoval.286 

V článku byl Palach označován za českého národního hrdinu. 

 V Standartu vyšel článek 9000 žalob k ČEZ.287 V něm se psalo, že za měsíc únor 

dostal ČEZ už 9161 žalob kvůli vysokým cenám elektřiny, že všechny prověřuje a navíc 

                                                 
282 Cenata na toka šte se promenja po-često. Trud. 27. 2. 2013. 
283 Čechija se ožali za ČEZ v Brjuksel. Trud. 27. 2. 2013. 
284 Protestăt v nedelja: Da blokirame Bălgarija s cvete. 24 časa. 27. 2. 2013. 
285 Češkoto pravitelstvo se obărna kam Brjuksel za licenza na ČEZ. 24 časa. 27. 2. 2013. 
286 Jan Palach se zapali zaradi pogroma na ruskite tankove nad Pražkata prolet. 24 časa. 27. 2. 2013. 
287 9000 žalbi do ČEZ. Standart. 27. 2. 2013. 
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dává lidem možnost platit na splátky. Informace, že Česká republika už kontaktovala 

Brusel, se objevila v druhé části, podle které se Česká republika se zcela postavila za ČEZ 

česká vláda a podnikne určité kroky, pokud by mu měla být odebrána licence. Premiér 

Petr Nečas, který zde byl citován s větou „Očekávám, že každý člen EU bude chránit 

investice z ciziny,“ už podle článku zatlačil na eurokomisaře, aby Sofii donutili proces 

odebírání licence ukončit. Informace byly tentokrát podány neutrálně. 

  

Čtvrtek 28.3. 

Mezi hlavní energetické zprávy dne patřilo, že elektřina má co nejdříve zlevnit a 

minimální mzda se má navýšit o 10 %. V politice se řešilo, že Sergej Stanišev vrátil 

prezidentovi mandát a odmítl sestavit vládu a Bojko Borisov mluvil po telefonu s 

Merkelovou. Z protestů se objevila asi nejzajímavější zpráva, že protestující si zformovali 

vlastní „vládu“, která má fungovat online a řešit problémy s tím, že oficiální instituce by 

měly jejich řešení přijímat. Dále byl zmiňován Plamenův zoufalý boj o život, pomáhají 

mu transfuze od lidí, kteří mu chodí darovat krev a další muži, kteří se zapálili nebo 

zapálením vyhrožovali. 

 Trud zmínil ČEZ hned v několika článcích. Hlavní zpráva v rubrice Byznys se 

věnovala včerejšímu vniknutí lidí z prokuratury do centrál všech tří distributorů elektřiny 

– ČEZ, EVN, Energo-Pro v Sofii, Plovdivu a Varně. V článku zaznělo, že do centrál 

doslova vtrhli.288 Výsledky kontrol mají být jasné do 22. března. Zároveň byl na téže 

stránce ČEZ zmíněn v článku Elektrodistribuční společnosti se nebojí,289 který přinesl 

reakci všech tří distributorů elektřiny. Konkrétně za ČEZ se vyjadřoval Petr Dokládal, 

který sdělil, že nemají důvod k obavám, jelikož v zemi vždy dodržovali zákony a 

poskytnou kontrolorům veškerou pomoc během kontrol. 

 Společnosti ČEZ se věnoval článek DKEVR si stěžuje na ČEZ u komise na 

ochranu konkurence290, ve kterém se psalo, že DKEVR obvinil ČEZ ze zneužívání 

monopolního postavení na trhu. Komise žalobu přijala a bude se jí zabývat. Na konci bylo 

připomenuto, že od této komise ČEZ v roce 2008 dostal pokutu 1,1 milionů leva, ale 

následný soud pokutu snížil na 250 000 leva.   

 Deník 24 časa přinesl tutéž informaci, že do centrály ČEZ a dalších dvou 

                                                 
288 Prokurori i danăčni nachlucha v ERP-tata. Trud. 28. 2. 2013. 
289 Energodružestvata ne se pritesnjavat. Trud. 28. 2. 2013. 
290 DKEVR se žali ot ČEZ v komisijata po konkurencija. Trud. 28. 2. 2013. 
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elektrodistribučních společností vtrhla kontrola z prokuratury,291 na dalších stranách se 

také věnovali fenoménu sebevražd upálením. 

 I Standart přinesl zprávu o kontrole u distributorů elektřiny, ve které zmínil 

ČEZ.292 ČEZ byl dále zmíněn v celostránkovém článku Výběrčí jako boxovací pytle.293 

ČEZ má totiž nejvíce pracovníků, kteří musí od lidí chodit vybírat peníze za elektřinu – 

a právě ti se často stávají terčem hněvu rozzuřených lidí, kteří jim nadávají už místo 

pozdravu, házejí po nich vejce a během jízdy, pokud jedou služebním vozem s označením 

společnosti, je vytlačují ze silnice. Jeden klient prý vyhrožoval, že než aby šel protestovat, 

rovnou zapálí jejиch sídlo. Autorka článku se jich ptá, proč si tedy nenajdou jinou práci, 

odpověď je nasnadě: „V období krize by těžko našli jinou práci.“  

 V názorové rubrice Standartu byl zmíněn Jan Palach, který se stal symbolem 

pražského jara, na začátku sloupku o tragické vlně sebevražd zapálením294. Autorka 

pesimisticky psala, že i Plamen Goranov se stal symbolem pro umučenou bulharskou 

zemi. 

 

5.2 Shrnutí 

 Je vidět, že je pro Bulhary elektřina citlivým tématem, protože ještě před celou 

kauzou se řešily otázky cen elektřiny prakticky v každém vydání.295 

 V Bulharsku jsou různé protesty poměrně časté, a tak se událostmi začaly deníky 

více zabývat až po prvních opravdu masových demonstracích 10. února. Z počátku ve 

článcích nebyli rozlišováni jednotliví distributoři, psalo se obecně o elektrodistribučních 

společnostech, dokonce v mnoha případech zabývajících se konkrétním městem nebo 

rodinou nebyl daný distributor vůbec zmíněn. Pokud se psalo o konkrétním distributorovi, 

nebývalo většinou zdůrazňováno, z jaké země pochází. Vše se změnilo až s 18. únorem, 

kdy do ulic vyrazily statisíce lidí a protesty byly označovány za největší od roku 1997296. 

Noviny poté začaly psát kritické články ke konkrétním distributorům, začaly se vytahovat 

dokonce kauzy a záležitosti staré několik let.297 Největší pozornost se však soustředila na 

ČEZ, o jehož pochybeních a kauzách se psalo nejvíce samostatných článků (ostatní 

                                                 
291 Prokurori i danăčni vljazocha v ERP-tata. 24 časa. 28. 2. 2013. 
292 Sotir Cacarov: Ministărat može da namali cenata na toka. Standart. 28. 2. 2013. 
293 Inkasatorite kato boksovi kruši. Standart. 28. 2. 2013. 
294 Fitilăt na otčajaneto. Standart. 28. 2. 2013. 
295 Např. Standart věnoval otázce zdražení, které se má týkat elektřiny během zimy, celou první 

dvoustranu 5. 2. 2013 v článku Zimnija tok po-skăp (Elektřina v zimě bude dražší). 
296 Proběhla měnová reforma, během které byly veškeré úspory obyvatelstva znehodnoceny. 
297 Např. Trud 12. 2. ve zprávě, že ve městě Tărgoviště odsoudili Energo-Pro, že účtovala více elektřiny, 

než byla skutečně využita, celý spor ale pocházel z let 2011–2012. 
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distributoři byli většinou zmiňováni v obecných článcích) a také se nejčastěji ze všech 

distributorů elektřiny název této společnosti dostával do titulku článku, přestože se poté 

článek věnoval také ostatním distributorům. 

 V bulharských novinách spousta kratších článků není podepsaná, autor se uvádí 

spíše u analýz a rozsáhlejších článků, proto je těžší zjistit, zda se např. kauze nevěnovali 

častěji někteří novináři nebo nebyly některé zprávy převzaté z informačních agentur 

(pokud tato informace nebyla zmíněna v samotném textu). Nelze se však ani dopátrat, s 

jakými zdroji novináři pracovali ve chvíli, kdy se informace o protestech rozcházely. 

Jedná se například o počet protestujících, protože několikrát došlo k situaci, že se v 

jednotlivých denících čísla markantně lišila. Už u prvních protestů z Blagoevgradu 24 

časa uvedly, že protestovalo 3000 lidí, podle Trudu jich bylo 2000, a podle Standartu 

dokonce jen 1000. Je jasné, že počet protestujících se odhaduje špatně, podobné 

nesrovnalosti se ale v novinách nacházely také co se týče počtu v měst, ve kterých lidé 

vyšli do ulic, a to v průběhu celého sledovaného období. 

 Společnost ČEZ už od počátku kauzy vydávala prohlášení, že bude prověřovat 

jednotlivě každou stížnost, svolila ke splátkovému kalendáři, prodloužila otevírací hodiny 

jednotlivých center a dle svých slov se chtěla s klienty domluvit. Tři důvody vyšších 

lednových cen – zvýšení cen elektřiny v červenci 2012, až dvakrát delší účtovací období 

a chladnější zima se svátky, kdy byla většina lidí více doma – byly v článcích mnohokrát 

opakovány, a to ne pouze ze strany ČEZ, ale také od ostatních distributorů elektřiny. 

 V souvislosti s protesty se používaly obraty jako „válka“ nebo „křížová cesta proti 

elektrodistribučním společnostem“, na monopoly dopadl „národní hněv“. Jako velký 

problém byl vnímán fakt, že lidé si nemohou vybrat svého dodavatele elektrické energie, 

což nahrává do karet vytváření různých kartelů, společnosti byly proto nazývány jako 

monopoly a poměrně brzo začaly noviny o událostech psát jako o „Antimonopolních 

protestech“. Vzhledem k tomu, že se jednalo o elektřinu, dávalo toto téma velký prostor 

pro kreativitu a hru se slovy. Překvapení z vysokých cen tak bylo popsáno jako „úder 

elektrickým proudem“, politika se probudila díky „elektrickému šoku“, mezi 

protestujícími bylo „vysoké napětí“. 

 Bulharské noviny často volily šokující titulky, které měly čtenáře už od začátku 

vůči dané skutečnosti negativně naladit. Ať už se jednalo o samotný výběr informace, 

jako Džípy v našich fakturách za elektřinu,298 nebo frazeologismy a ustálená slovní 

                                                 
298 Džipove v smetkite ni za tok. Standart. 13. 2. 2013. 
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spojení s pejorativním významem typu Vzali si na mušku licenci ČEZ,299 několikrát také 

bylo zmíněno, že byl někdo z distribučních společností „pozván na kobereček“. Spousta 

článků zejména v názorové rubrice, měla expresivní a pesimistické už titulky, např. 

Diktatura elektroměru300. Noviny se také snažily hodně působit na city, a to především 

zprávami ve stylu černé kroniky, např. na titulní straně Oprátka místo 2000 leva za 

elektřinu.301 u článku, který začínal větou „Válka mezi národem a elektrodistribučními 

společnostmi má první oběť.“ nebo titulky, podle kterých se protesty zbarvily krví nebo 

se v nich objevila první krev (krev bylo obecně často používané slovo v souvislosti 

s protesty). Rozvíjely samozřejmě zajímavá a potenciálně čtenářsky atraktivní témata, 

např. příběh duchovního, který byl nucen vysoký účet za elektřinu zaplatit svými 

hodinkami značky Rolex, lidí, kteří kvůli vysokému účtu za elektřinu spáchali 

sebevraždu. A samozřejmě Plamena Goranova, který se stal symbolem protestů a byl 

přirovnáván k českému Janu Palachovi. 

Některé titulky naopak navozovaly zoufalství např. Prohraná bitva s elektřinou,302 

Energokalypsa nyní,303 po vzoru filmu Apocalypse now, nebo Rozepjali Bulharsko na 

energetickém kříži.304 

 Všechny tři deníky se hojně zaměřovaly na příběhy konkrétních lidí, kterých se 

ptaly na názory přímo na místě. Většinou se jednalo o důchodce nebo svobodné matky, 

tedy lidi s nižším příjmem, pro které byly vyšší faktury skutečných šokem, jelikož 

najednou neměli z čeho vyžít. Tyto články však působily spíše dojmem, že se snaží 

vzbudit ve čtenářích hněv vůči společnostem, které toto dopouštějí, než sympatii 

k osobám, jejichž příběhy jsou zmíněny. Prakticky u všech jmenovaných lidí dosahoval 

účet za elektřinu minimálně polovinu příjmu, často však příjem dokonce převyšoval. 

Jelikož se výroky týchž lidí v jednotlivých denících neopakovaly, dá se předpokládat, že 

reportéři byli skutečně na místě protestů a rozhovory nabírali sami. 

 Co se týče obrazové přílohy, protesty byly pečlivě dokumentovány fotografy. Z 

počátku se fotografie zaměřovaly především na davy lidí nebo konkrétní protestující a 

jejich transparenty a bulharské vlajky, po prvních větších výtržnostech se ale začaly 

objevovat především násilné snímky zakrvácených lidí nebo snímky z potyček s policií. 

                                                 
299 Vzecha na muška energoto,Standart. 14. 2. 2013. nebo Vzecha na muška licenza na ČEZ. Standart 

18.2. 2013. 
300 Diktatura na elektromera. Standart. 12. 2. 2013. 
301 Besilo vmesto 2000 lv. za tok. Standart 15.2. 2013. 
302 Zagubena bitka s toka. Standart 16.2. 2013. 
303 Energokalipsis sega. Standart 19.2. 2013. 
304 Pak kačicha Bălgarija na energijnija krăst. Standart 27. 2. 2013. 
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Fotografie se prakticky neopakovaly, deníky přinášely každý den čerstvé výjevy z 

událostí. Pouze Standart přinesl několikrát tutéž fotografii protestující ženy, která měla 

na svém účtu od ČEZ (lze poznat podle typického loga ČEZ) velkými písmeny napsáno 

slovo KRÁDEŽ.305 ČEZ se také pravidelně objevoval na fotografiích z protestů z 

Blagoevgradu. Objevovaly se zde transparenty s nápisy Vyžeňme ČEZ nebo také 

IzČEZvajte (což doslova znamená vypadněte, název české společnosti byl součástí 

bulharského slova). 

 Jak jsem již psala výše, není zcela jasné, odkud braly deníky informace o 

protestech, pravděpodobně měly na místě své vlastní reportéry a nespoléhaly se na 

informační agentury – tím by se dal také vysvětlit velký rozdíl v uvedených počtech 

protestujících. Co se týče informací z České republiky, byly citovány jak agentury 

Reuters a Bloomberg, tak například Hospodářské noviny nebo rádio Praha. 

 Ze všech novin o ČEZ psal nejkritičtěji deník Standart, což lze poznat už podle 

stylu psaní i výběru titulků (nutno však podotknout, že přestože o ČEZ psal nejčastěji, 

kriticky vystupoval proti všem třem elektridistribučním společnostem). ČEZ se zde často 

vyskytoval v titulcích článků, i když byl ve článku jenom zmíněn nebo se článek týkal 

všech tří distributorů. Např. u zprávy Celé město dává elektrodistribuční společnost k 

soudu306 s podtitulkem, že radní odmítl zaplatit fakturu ČEZ. Článek se přitom týkal 

města Isperich, které chce podat hromadnou žalobu na společnost Energo-Pro a radní z 

podtitulku je z obce Dupnica a pouze oznámil, že celá obec nebude platit fakturu za 

elektřinu od ČEZ. Nezapomněli také podotknout, že zisky společnosti ČEZ neustále 

rostou (přestože uvedená statistika byla z roku 2012)307. 

Standart používal nejútočnější titulky i nejvíce emotivně zabarvený jazyk. U 

názorových článků nebo byly otiskovány ty, které byly kritické nejen vůči ČEZ, ale i 

ostatním společnostem, např. článek s titulkem Z dob, kdy ještě faktury za elektřinu nebyly 

zlo.308 

Deník se také jako jediný podrobněji věnoval majetkovým poměrům v 

elektrodistribučních společnostech, přestože v článku Džípy v našich fakturách za 

elektřinu309 se poté psalo, že z DKEVR mají pouze podezření, že si elektrodistribuční 

                                                 
305 11. 2. 2013 a 12. 2. 2013 v témže vydání hned dvakrát – jednou na titulní straně, podruhé uvnitř 

deníku. 
306 Cjal grad dava Energoto na săd. Standart 23. 2. 2013. 
307 ČEZ s 240% răst na pečalba. Standart. 11. 2. 2013. 
308 Kogato smetkite ne bjacha zlo. Standart. 16. 2. 2013 
309 Džipove v smetkite za tok. Standart. 13. 2. 2013. 
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společnosti dávaly nákupy luxusních aut a rekonstrukce sídel do nákladů. Standart se 

poté zaměřil na tuto jednu větu energetického regulátora a udělal z ní titulek na první 

stranu, ostatní noviny se touto informací vůbec nezabývaly. V tomto článku sice nebyl 

jmenován konkrétní dodavatel energie, ale o několik dní později se objevil článek 

Schovávají své džípy,310 kde se psalo, že ČEZ kvůli protestům „přispěchal zachraňovat 

své džípy od rozhněvaných předplatitelů“. Nechtěli totiž, aby se opakovala situace se 

zapálenými auty EVN. Není jasné, proč tuto informaci ostatní deníky nepřinesly. Standart 

se jako jediný podrobněji věnoval odhalování zákulisí o majetkových poměrech 

energetických firem. Elektrodistribuční společnosti si připsaly Bentley a 120 tisíc plat,311 

kde se psalo, že šéfové těchto společností jezdí v luxusních autech a mají šesticiferné 

platy každý měsíc. Nejvýše postavený šéf Tomáš Pleskač údajně bral 120 000 leva 

měsíčně. Ohledně ČEZ pak Standart otiskl i článek s titulkem ČEZ zaplatil 60 milionů 

svým firmám a podtitulkem Utratil 90 tisíc za letenky za rok,312 kde zdůraznil, jak vysoké 

částky společnost platí za konkrétní služby. 

 Noviny 24 časa se zaměřovaly hlavně na různé analýzy a užitečné informace pro 

občany, jako byla analýza faktury od ČEZ313 nebo roztroušené ve článcích tipy, jak na 

energiích ušetřit. Zajímavý byl přehled, jak jsou na tom s cenami elektřiny v ostatních 

evropských státech.314 Deník rozebíral situaci z mnoha různých úhlů, zveřejňoval 

rozhovory s politiky na celou stránku, dával také nejvíce prostoru mnoha různým 

názorům, ať už byly jakkoliv podložené či nepodložené (vyjádřit se mohlo i 

nacionalistické hnutí VMRO s obviněním, že společnosti ukrývají své konkrétní zisky, 

zdroj informace však neuvedli) a přinášel i doplňkové zajímavosti (např. článek o Janu 

Palachovi315). ČEZ zde dostal mnoho prostoru také v názorových rubrikách. 

Také Trud o protestech informovaly spíše neutrálně, náznaky kritických názorů se 

objevovaly pouze v jejich názorových rubrikách.  Zatímco oba deníky se hnaly za 

senzacemi a neopomenuly zveřejňovat drastické snímky rozbitých hlav a zakrvavených 

lidí, Trud se na tyto události zaměřoval o něco více, zato 24 časa přinesly několik velmi 

užitečných analýz (např. rozbor faktury ČEZ) a rozhovorů. 

Trud ani 24 časa se příliš nepouštěly do různých sporných a kontroverzních témat, 

                                                 
310 Krijat džipove v Pernik. Standart 16. 2. 2013. 
311 Pripisacha Bently i 120 bona zaplati za Energoto. Standart 19.2 2013. 
312 ČEZ platili 60 miliona na svoi firmi. Standart 19.2. 2013. 
313 Energoto kupuva toka na zaguba, pečeli ot taksi. 24 časa, 11. 2. 2013. 
314 Tokăt po-skăp ot grăckija i frenskija. 24 časa, 25. 2. 2013. 
315 Jan Palach se zapali zaradi pogroma na ruskite tankove nad Pražkata prolet. 24 časa, 27. 2. 2013. 
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jako byly např. majetkové poměry vysoce postavených členů v elektrodistribučních 

společnostech, o kterých několikrát kriticky informoval Standart. 

Očekávala jsem, že vzhledem k tomu, jaká pozornost byla společnosti ČEZ 

věnována, budou bulharské noviny přinášet také více zpráv z České republiky, například 

různé názory na to, co tomu říkají v České republice, vyjádření českých politiků atd. 

Z analýzy daných periodik to však spíše vypadá, že se veškerý hněv obracel skutečně 

pouze na společnost ČEZ a s Českou republikou neměl co do činění, ačkoliv je Česká 

republika majoritním vlastníkem společnosti. V této oblasti přinesl nejvíce informací 

Trud, přestože se jednalo spíše o kratší zprávy. 

Zajímavé bylo pozorovat, jak noviny pracovaly s hrdinskou bulharskou historií, 

národními symboly a odkazy na dobu obrození, ze které pocházejí jedny 

z nejpopulárnějších bulharských osobností – Christo Botev a Vasil Levski. Bulhaři vyšli 

do ulic za zpěvu národních písní, nosili portréty Vasila Levského a Christa Boteva a nosili 

bulharské vlajky. Titulky článků o protestech i některé věty byly mnohdy takového rázu, 

jako by zde probíhalo druhé národní obrození. Silné národní cítěni však nebylo vnímáno 

jako negativní jev. 
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6. Kauza z pohledu českého tisku 
 

 O společnosti ČEZ se v českých novinách píše často. V průzkumech společnosti 

Media Tenor, která dlouhodobě sleduje české zpravodajské servery, firma pravidelně 

dominuje předním příčkám v oblasti podnikového zpravodajství. V roce 2012 byl ČEZ 

na českých zpravodajských serverech zmiňován s velkým předstihem před ostatními 

podniky.316 Vypovídaly o něm však především negativně, a to v souvislosti se zapletením 

do různých kauz, jako bylo např. dostavění Temelína nebo spor s albánskou vládou. I v 

roce 2013 ČEZ výrazně dominoval podnikovému zpravodajství, České dráhy, které se 

umístily na druhém místě, dostaly v médiích prakticky poloviční prostor.317 Zároveň o 

ČEZ v médiích zaznělo nejvíce pozitivních i nejvíce negativních informací. 

 Ve sledovaných novinách se v souvislosti se společností většinou používala 

adjektiva jako „obří energetický koncern“, „energetický kolos“ a zároveň bylo 

připomínáno, že se jedná o polostátní firmu, která ročně dopuje státní rozpočet desítkami 

miliard korun. 

 Na začátku roku 2013 se řešila hlavně nepovedená investice v Albánii, ČEZ byl 

ale zmiňován také v souvislosti s různými skandály a podezřelými transakcemi, v únoru 

to bylo například přenechání společnosti I&C Energo maďarské firmě MOL. Hned další 

den se objevila zpráva, že stát požaduje kvůli tomuto prodeji externí audit. O pár dní 

později se zase kolem ČEZ řešilo uzavření padesátiletého kontraktu mezi ČEZ a firmou 

Czech Coal, který by přinesl na Mostecku miliardové investice. 18. února zase Mladá 

fronta Dnes psala, „Polostátní elektrárenská společnost ČEZ v posledních měsících 

výrazně zaměstnává policii. Protikorupční útvar a pražská hospodářská kriminálka 

prověřují nejméně čtyři případy, u nichž bylo podáno trestní oznámení, či na ně 

upozornila Bezpečnostní informační služba.“318 

 Bulharsko bylo kromě protestů v únoru ve všech třech českých denících několikrát 

zmíněno v souvislosti s atentátem na letišti v Burgasu z 18. července 2012, kde vybuchl 

autobus s izraelskými turisty. Útok si vyžádal 6 mrtvých a přes 30 zraněných. V únoru 

2013, tedy o více jak půl roku později, se o události psalo proto, že se k atentátu přihlásila 

                                                 
316

 Media Tenor. Tisková zpráva [online]. 2013. [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: 

http://www.mediatenor.cz/wp-content/uploads/2013/01/20130110-Media-Tenor-M%C3%A9dia-v-

roce-2012-nej%C4%8Dast%C4%9Bji-zmi%C5%88ovala-skupinu-%C4%8CEZ.pdf 
317 Media Tenor. Tisková zpráva [online]. 2014. [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: 

http://www.mediatenor.cz/wp-content/uploads/2014/01/20140120-Media-Tenor-Nejv%C3%ADce-se-

v-roce-2013-psalo-o-%C4%8CEZu-a-to-pozitivn%C4%9B-i-negativn%C4%9B1.pdf 
318 Policie šetří čtyři případy v ČEZ. Mladá fronta Dnes. 18. 2. 2013 
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teroristická skupina Hizballáh a také z toho důvodu, že se zjistilo, že teroristé cestovali 

do Burgasu přes Prahu. 

  

6.1 Pokrytí kauzy za únor 2013 

 

 Analyzovala jsem veškeré články, které ve třech vybraných českých novinách 

ohledně protestů v Bulharsku a ve spojitosti s ČEZ vyšly. Nepočítala jsem články, které 

se věnovaly dalším kauzám této společnosti, pokud v nich nebyly i významné informace 

o situaci v Bulharsku. Díky kauze se na stránkách deníků objevilo i několik doprovodných 

článků o politické situaci v Bulharsku. 

 

Pondělí 11. 2. 

Všechny tři deníky o této kauze poprvé informovaly v pondělí 11. února. Zajímavé však 

je, že každý čerpal z jiného zdroje. V první zprávě, kterou deníky otiskly, se tedy čeští 

čtenáři dozvěděli, že tisíce Bulharů ve zhruba 15 městech po celé zemi včera 

demonstrovaly proti cenám elektrické energie a dožadovaly se znárodnění místních 

poboček ČEZ a EVN. Začátek všech tří článků byl prakticky identický, jen podle Práva 

se jednalo o tisíce rozzuřených Bulharů a podle Mladé fronty Dnes se protestovalo proti 

údajně předraženým cenám elektrické energie. 

 Mladá fronta Dnes přinesla nejrozsáhlejší článek, ve kterém čerpala informace 

z agentury Reuters. Titulek také zněl vůči ČEZ nejkritičtěji – Tisíce Bulharů protestovaly 

proti cenám, jež diktuje ČEZ.319 Kromě toho, že ČEZ a EVN v Bulharsku podnikají od 

roku 2005, se zmínila, že Bulhaři reagovali na červencové 13% navýšení, které naplno 

pocítili až nyní kvůli zvýšené spotřebě. Zpráva pokračovala, že na demonstraci v Sofii 

házeli na ministra pro energetiku Deljana Dobreva demonstranti sněhové koule a že v 

Burgasu lidé skandovali „Auf Wiedersehen EVN“ a hrozili dalšími protesty, pokud 

Rakušané v zemi zůstanou. Ve článku se také psalo, že Bulhaři požadují, aby vláda 

zveřejnila smlouvy s EVN a ČEZ, protože se jejich účty za leden nejméně zdvojnásobily, 

což ale distributor EVN vysvětlil delším zúčtovacím obdobím a výrazně chladnějším 

počasím. 

 Právo tuto zprávu čerpalo z agentury ČTK a nejdůležitější informace byly 

                                                 
319 Tisíce Bulharů protestovaly proti cenám, jež diktuje ČEZ. Mladá fronta Dnes. 11. 2. 2013. 



78 

 

 

prakticky totožné.320 Kromě házení sněhových koulí na ministra energetiky ale bylo v 

deníku zmíněno i zapálení dvou vozů EVN v Plovdivu a jako důvod vyšších cen bylo 

uvedeno pouze delší zúčtovací období. 

 Hospodářské Noviny, které vycházely z agentury DPA, přinesly nejkratší 

zprávu ve své sekci Briefing.321 Po úvodu a informaci, že obě firmy v zemi podnikají od 

roku 2005, zmínily jen požadavek, aby vláda zveřejnila smlouvy s oběma firmami, 

protože jejich účty za elektřinu se za leden nejméně zdvojnásobily. Vysvětlení, proč tomu 

tak je, ale chybělo. 

 

Úterý 12. 2. 

O kauze se zmínily pouze Hospodářské noviny a Právo. 

 Právo přineslo článek se zdroji DPA a ČTK Bulhaři nařídili kontrolu vyúčtování 

od ČEZ.322 Psalo se v něm, že ministr hospodářství a energetiky Deljan Dobrev nařídil 

přezkoumání účtů za elektřinu, které vystavil ČEZ. Dále, že socialistická opozice vyzvala 

ke znárodnění tří největších poskytovatelů elektrické energie v zemi a strana Řád, zákon 

a spravedlnost zavedla bezplatné právní konzultace před „monopolisty z ČEZ“. Tisíce 

demonstrantů hrozily za skandování hesel Mafie a Zloději!, že zaútočí na zákaznické 

centrum firmy. Na konec bylo opět zmíněno zdůvodnění vyšších cen elektřiny, kterým je 

nebývale chladný prosinec a prodloužené zúčtovací období. 

 Hned na titulní stránce Hospodářských novin se nad samotným názvem periodika 

objevil velký nápis Trable ČEZ v zahraničí, který odkazoval na článek v rubrice Byznys. 

Titulek článku, který byl doplněn barevnou infografikou s přehledem, kolik firma v 

jednotlivých zemích investovala, zněl ČEZ věří, že protesty v Bulharsku zvládne.323 

Článek přehledně popsal investice ČEZ v Bulharsku, ale i dalších zemích, kde firma 

podniká. Přes veškeré problémy byla podle článku zatím ztrátová pouze investice v 

Albánii a stejný postup jako tam u Bulharska rozhodně nehrozí. Podotknuto však bylo, 

že se nejedná o první problém této společnosti v Bulharsku, v minulých letech ČEZ již 

čelil protestům kvůli zdražování elektřiny nebo např. stávce zaměstnanců kvůli platům, 

nepovedla se mu ani investice do uhelné elektrárny Varna. V tomto článku již 

Hospodářské noviny popsaly i důvody navýšení faktur – delší zúčtovací období a silnější 

                                                 
320 Bulhaři protestovali proti cenám za energie od ČEZ. Právo. 11. 2. 2013. 
321 Bulharsko. Hospodářské noviny. 11. 2. 2013. 
322 Bulhaři nařídili kontrolu vyúčtování od ČEZ. Právo. 12. 2. 2013. 
323 ČEZ věří, že protesty v Bulharsku zvládne. Hospodářské noviny. 12. 2. 2013. 
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vytápění kvůli chladnější zimě. 

 

Středa 13. 2. 

O situaci v Bulharsku psalo pouze Právo ve článku Bulhaři nevzdali protesty proti cenám 

proudu i ČEZ.324 Ze článku, který začíná slovy „Stovky lidí v Sofii včera opět 

demonstrovaly za nižší ceny elektřiny, tepla a vody,“ ale není jasné, že protesty probíhají 

kontinuálně a na více místech v Bulharsku. Pokud se ceny nesníží, žádají protestující s 

transparenty „Bojko, jestli nezmizí ČEZ z Bulharska, zmizíš ty“ odchod středopravé 

vlády Bojka Borisova. Zmíněno bylo, že výše účtů za energie za uplynulé dva měsíce 

dosahuje až trojnásobku běžného měsíčního platu. Poprvé se také kromě ČEZ a EVN 

psalo v českých novinách i o Energo-Pro. 

 

Pondělí 18. 2. 

Kauza byla zmíněna pouze v Hospodářských novinách, a to ve článku s titulkem Bulhaři 

protestovali proti ČEZ kvůli vysokým účtům za elektřinu325 v rubrice Energetika. 

Informace byly převzaty z ČTK. V článku se psalo, že včera opět v několika městech po 

celé zemi demonstrovaly tisíce Bulharů proti vysokým účtům, které několikanásobně 

převýšily jejich platy. Demonstranti požadovali znárodnění sítí EVN, ČEZ a Energo-Pro, 

skandovali Mafie! a Demise! a pálili své účty za elektřinu. Došlo i na potyčky s policií. 

Kromě Sofie se podle článku demonstrovalo i v Plovdivu, Varně nebo Blagoevgradu. 

ČEZ prý dostal několik stovek stížností, ale není si vědom žádného pochybení ze své 

strany. 

 Poslední odstavec článku se věnoval problémům Bulharska s evropskou komisí. 

Ta jej minulý měsíc zažalovala před evropským soudem za to, že nepřevzalo v plné šíři 

unijní pravidla pro energetický trh, a má za to být potrestáno vysokou pokutou. 

 

Úterý 19. 2. 

Tentokrát o kauze opět informovaly všechny tři deníky, protože po prohlášení premiéra 

Borisova už bylo jasné, že ČEZ v Bulharsku hrozí odebrání licence. 

 Mladá fronta Dnes v rubrice Ekonomika zveřejnila velkou fotografii protestující 

dívky zahalené do bulharské vlajky a k ní krátký článek, že ČEZ může přijít o licenci a 

tím i celý byznys na bulharském trhu, který tvoří téměř desetinu jeho tržeb a je po Česku 

                                                 
324 Bulhaři nevzdali protesty proti cenám proudu i ČEZ. Právo. 13. 2. 2013. 
325 Bulhaři protestovali proti ČEZ kvůli vysokým účtům za elektřinu. Hospodářské noviny. 18. 2. 2013. 
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druhým nejdůležitějším trhem firmy.326 Zmíněno bylo, že zemi čekají volby a sužují ji 

pokračující demonstrace proti vysokým cenám elektřiny. Vedle ČEZ bylo jako terč hněvu 

uvedeno i Energo-Pro, na jehož objekt demonstranti zaútočili kameny. O EVN se v článku 

nepsalo. Dále podle článku protesty stály místo ministra financí, kterého odvolal premiér, 

konkrétní jména nebyla zmíněna. Bulharské ministerstvo energetiky prý jako důvod 

odebrání licence uvedlo na svém webu porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek. 

 Právo v rubrice Trhy a ekonomika přineslo článek z ČTK, který se odvolával na 

bulharský informační server Novinite, Bulharské úřady kontrolují ČEZ, hrozí mu 

odebrání licence.327 Psalo se v něm o zahájení kontrol nejen v ČEZ, ale také ve firmách 

Energo-Pro a EVN, jelikož kvůli těmto třem distributorům Bulhaři vyšli v posledních 

týdnech do ulic. Citován byl ministr Energetiky Deljan Dobrev. Podle něj se o procesu 

odebrání licence rozhodne v nejbližších dnech, tento proces může trvat až měsíc, 

rozhodně se ale neuvažuje o znárodnění sítě, jak požadují protestující, kteří vychází do 

ulic v celé zemi už déle jak týden. Objevila se zde také informace, že někteří demonstranti 

požadují demisi vlády. Článek končil prohlášením, že ČEZ také vlastní v Bulharsku 

uhelnou elektrárnu Varna a solární elektrárnu Orešec a návratnost bulharských investic je 

nad očekávání vysoká. 

 Hospodářské noviny přinesly stejnou fotografii jako Mladá fronta Dnes, článek 

byl však mnohem informačně rozsáhlejší a byli v něm citováni především ředitel divize 

distribuce zahraničí ČEZ Tomáš Pleskač a mluvčí ČEZ Barbora Půlpánová. Článek 

informoval o protestech a odvolání ministra financí, stále z něj bylo jasně patrné, že ČEZ 

se znárodnění nebojí a není pravděpodobné ani podle analytiků. Pokud by k němu totiž 

došlo, Bulharsko by mezinárodní arbitráž vzhledem ke smlouvám, které podepsalo, zcela 

jistě prohrálo.328 

 Dále se v Hospodářských novinách objevil sloupek v rubrice Názory, ve kterém 

byla investice ČEZ v Bulharsku označována jako „Balkánské dobrodružství“ a neúspěch 

způsobený přehnaným sebevědomím šéfů ČEZ, protože „co fungovalo u nás, na Balkáně 

nezabralo. Především proto, že tamní mentalita je jiná: zatímco Čech brblá a platí, 

Albánec či Bulhar napíchne rozvodnou skříň nebo vyrazí do ulic.“329 Navíc jsou prý 

bulharské politické reprezentace rády, že mohou vlastní průšvihy svést na „české piráty“. 

                                                 
326 ČEZ hrozí, že přijde o licenci. Mladá fronta Dnes. 19. 2. 2013. 
327 Bulharské úřady kontrolují ČEZ, hrozí mu odebrání licence. Právo. 19. 2. 2013 
328 ČEZ může v Bulharsku přijít o licenci na rozvod elektřiny. Hospodářské noviny. 19. 2. 2013. 
329 Hlídejte ČEZ. Hospodářské noviny. 19. 2. 2013. 
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Z názoru každopádně vyplynulo, že autor považuje akce ČEZ na Balkáně za rizikové 

investice. 

 

Středa 20. 2. 

Poté, co začalo ČEZ reálně hrozit odebrání licence, se celé kauze začaly deníky věnovat 

podrobněji a u dvou z nich se dokonce dostala na titulní stranu. 

 Mladá fronta Dnes přinesla na titulní straně krátký odstavec s typickým logem 

ČEZ a titulkem Firmě ČEZ hrozí miliardové ztráty. V Bulharsku jí jde po krku stát.330 

Čtenáři se už jen z něj dozvěděli, že ČEZ hrozí v Bulharsku obrovské ztráty, protože 

premiér Bojko Borisov prohlásil, že přijde o licenci na distribuci elektřiny, což by 

znehodnotilo celou tamní investici, která činí cca 15 miliard korun. Zároveň bulharský 

energetický regulátor začal podnikat kroky k odebrání licence, což mělo za následek i 

pokles akcií. Zmíněno bylo také, že vše vychází z protestů Bulharů proti vysokým cenám 

elektřiny, které se potkaly s předvolebním obdobím, takže chce bulharský premiér ukázat 

pevnou ruku. Proti tomuto postupu protestoval i premiér Nečas, jeho výrok se dostal i do 

Výroku dne na první dvojstraně: „Výroky bulharských představitelů vůči ČEZ považuji 

za velmi nestandardní, problém vnímám jako zpolitizovaný kvůli volbám.“331 

 Více se čtenáři dozvěděli v rubrice Ekonomika na straně, která se věnovala pouze 

této kauze. Nechyběla infografika se zisky a akciemi ČEZ na bulharském trhu ani anketa, 

kde se ptali Petra Nečase (předseda vlády a ODS), Karla Schwarzenberga (vicepremiér a 

ministr zahraničí), Marlene Holznerové (mluvčí evropského komisaře pro energetiku) a 

Martina Romana (předseda dozorčí rady ČEZ), jaký je jejich názor na informaci, že chce 

Bulharsko ČEZ odebrat licenci. Nikdo z výkonných šéfů ČEZ se prý k situaci nechtěl 

vyjádřit, Nečas zmínil, že očekává, že bude Bulharsko jako člen EU dodržovat 

mezinárodní dohody (toto jeho prohlášení bylo poté použito ještě v několika dalších 

článcích), Schwarzenberg skepticky podotkl „Vždy jsem se obával, že to na Balkáně 

neskončí dobře, to tušení jsme měli.“332 

 Hlavní článek na stránce nesl název ČEZ pod bulharskou palbou, jde o 9 

miliard.333 Podle něj bulharskému premiérovi Bojku Borisovovi klesají preference kvůli 

vysokým cenám elektřiny, které Bulhary vyhnaly do ulic demonstrovat „...proti ČEZ a 

                                                 
330 Firmě ČEZ hrozí miliardové ztráty. V Bulharsku jí jde po krku stát. Mladá fronta Dnes. 20. 2. 2013. 
331 Výrok dne. Mladá fronta Dnes. 20. 2. 2013. 
332 Anketa. Mladá fronta Dnes. 20. 2. 2013. 
333 ČEZ pod bulharskou palbou, jde o 9 miliard. Mladá fronta Dnes. 20. 2. 2013. 



82 

 

 

vládě.“ Borisov na včerejší tiskové konferenci oznámil, že ČEZ přijde o licenci a ceny 

elektřiny pak klesnou o 8 %. Dále se ve článku psalo, že ČEZ pochybení odmítá, 

bulharský regulátor ale už kroky k odebrání licence zahájil a celá procedura může trvat 

až měsíc. Mezitím však Bulhaři skandují, že jsou Češi mafie a piráti na největších 

demonstracích od roku 1997. Zmíněno bylo, že energii jim dodává také další česká firma 

Energo-Pro. V druhé části článku byly citovány názory konkrétních lidí účastnících se 

protestů. Bulhaři podle nich fakturám nerozumějí a nevědí, proč mají najednou platit 

tolik, když zima byla mírná. Problém prý je, že když lidé nezaplatí do dvou týdnů, je jim 

odpojena elektřina. Citována byla také žena, která říká, že většina lidí si nemůže dovolit 

účty zaplatit a nelíbí se jim, že je ČEZ jediný a nemá konkurenci. Navíc „ČEZ je vyčítáno 

nevybíravé chování k zákazníkům, zaměstnávání pochybných lidí napojených na vládu a 

neprůhledné zakázky.“ Článek končil prohlášením, že tvrdý postup energetického úřadu 

vůči ČEZ nemusí být před Evropskou unií právně obhajitelný, ministr financí Miroslav 

Kalousek kritizuje ministra průmyslu Miroslava Kubu, že se k situaci nevyjadřuje a 

premiér Nečas si má dnes večer telefonovat s premiérem Borisovem. 

 Dále se v rubrice objevil rozhovor s analytikem Michalem Šnobrem, na nějž se 

během kauzy obracely s prosbou o vyjádření i další deníky, s názvem Trh ztratil důvěru 

v management ČEZ.334 Podle něj je za neúspěchem v Bulharsku nezvládnutá situace ze 

strany tamního managementu, ale také problém s populismem bulharských politiků. 

Opakuje, že situace nebude tak bezvýchodná jako v Albánii, protože Bulharsko je v 

Evropské unii a musí tak dodržovat určitá pravidla. ČEZ je podle něj v hněvu Bulharů 

nevinně, byť mohl udělat nějakou chybu ve vyúčtování, ale zároveň zdůrazňuje, že je 

nesmysl hledět na to, že mají Bulhaři nejlevnější plyn v Evropě, je potřeba dívat se na 

jejich průměrnou mzdu. Přesto si však myslí, že expanze na Balkán měla smysl, protože 

byla perspektivní. Jenže kupní síla země je úplně jiná a „lokální vlády jsou 

zkorumpované, populistické a neodborné.“ Zároveň zmínil, že na Balkáně jsou „jen 

trochu víc horkokrevní než my“ a po poukázání na situaci u nás rozhovor zakončil „divím 

se, že tady lidé taky nejsou v ulicích. “ I on zmiňoval, že za poklesem akcií ČEZ není jen 

situace v Bulharsku a Albánii, ale také další pochybné obchody, jako je například prodej 

I&C Energo. 

 V rubrice Názory se v Mladé frontě Dnes objevil kritický ohlas Pavla Párala, 

šéfredaktora týdeníku EURO, s názvem Balkán a ČEZ – Bulharsko vyváží své potíže. 

                                                 
334 Trh ztratil důvěru v management ČEZ. Mladá fronta Dnes. 20. 2. 2013. 



83 

 

 

Nesmíme si to nechat líbit.335 Názor autora na celou situaci byl dobře patrný už z titulku, 

celý sloupek se nesl ve značně ironickém duchu vůči Bulharsku a Albánii, např. „V 

Albánii, jejíž označení za evropský stát je hodně nadnesené...“, „ČEZ chce dostat 

zaplaceno za dodávky elektřiny a jeho odběratelé platit odmítají. A také v Bulharsku, 

stejně jako v Albánii, se za tyto odběratele postavila státní moc. Ale je zde jeden rozdíl. 

Bulharsko je členem Evropské unie a je považováno na rozdíl od Albánie za civilizovanou 

zemi, kde se lze domoci práva, byť zde při přístupovém řízení byly jisté pochyby 

pramenící z vlivu organizovaného zločinu na státní moc a justici. Nynější akce bulharské 

unie však ukazuje, že ony pochybnosti mají více než reálný základ.“ Podle autora článku 

je ČEZ obviněn zatím pouze z deliktu s pokutou zhruba 200 tisíc korun, ceny energií jsou 

předražené pouze údajně a stát se snaží gangsterskými metodami přenášet své problémy 

na zahraniční investory. Jedná se o problém, který se týká českých daňových poplatníků 

a čeští politici by se měli angažovat a ČEZ pomoci. Zakončení článku znělo „Myslí si 

premiér Nečas, že musíme opravdu odevzdávat peněženku každému balkánskému 

raubíři, který si o ni řekne?“ Nicméně kritika padá také na hlavu českého ministerstva 

zahraničí, protože problém se týká českých daňových poplatníků – Páral upozorňuje, že 

dvě koruny ze tří z každé ztráty firmy jdou z peněz daňových poplatníků –mělo by tedy 

začít urychleně jednat, což nedělá. 

 Také v Právu se objevil rozsáhlejší článek. Jednoduchý titulek zněl Bulhaři chtějí 

ČEZ odebrat licenci336 a článek byl poprvé doplněn fotografií generálního ředitele ČEZ 

Daniela Beneše. Článek se zaměřil především na odebírání licence a věnoval se otázkám, 

zda je takový postup vůbec možný. Objevilo se v něm vyjádření mluvčí ČEZ Barbory 

Půlpánové, že ČEZ žádné vyrozumění o odebrání licence nedostal a je přesvědčen, že z 

jejich strany nedošlo k žádným pochybením. Za bezprecedentní krok označil odebírání 

licence také Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu. Ve článku se psalo o plánu 

bulharské vlády, aby byly od března sníženy ceny elektřiny o 8 %. Ceny elektřiny jsou v 

Bulharsku sice nejnižší v celé Evropě, ale Bulhaři mají zároveň velmi nízké platy. 

Zmíněny byly také protesty, kterých se účastnilo tisíce Bulharů obviňujících z krizové 

finanční situace zahraniční distributory a středopravý kabinet premiéra Borisova. 

Poslední část článku se věnovala obvinění Deljana Dobreva, že ČEZ Bulgaria vypisoval 

zakázky bez výběrových řízení a po prověrkách od bezpečnostních firem společnost 

                                                 
335 Balkán a ČEZ – Bulharsko vyváží své potíže. Nesmíme si to nechat líbit. Mladá fronta Dnes. 20. 2. 

2013. 
336 Bulhaři chtějí ČEZ odebrat licenci. Právo. 20. 2. 2013. 
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dostala pokutu 200 000 korun, ale „Proti platnému zákonu o zadávání veřejných zakázek 

se nicméně společnost neprovinila.“ 

 V Hospodářských novinách se tato kauza dostala na titulní stranu jako jedna z 

hlavních zpráv – ČEZ bude muset oželet bulharské miliardy.337 Článek informoval o 

zahájení procesu odebírání licence ČEZ bulharským regulačním úřadem, protože 

„bulharští vyšetřovatelé a premiér Bojko Borisov podlehli tlaku nespokojených občanů, 

kteří přes týden protestují proti vysokým cenám elektřiny, a pět měsíců před 

parlamentními volbami oznámili, že ČEZ o licenci na její distribuci přijde.“ K protestům 

se dále nevyjadřoval, článek byl pojat spíše z právní stránky. Nakonec se zmínil i o 

poklesu věrohodnosti zahraničních investic ČEZ kvůli druhé nepodařené zahraniční 

investici během dvou měsíců. Problémům s Bulharskem se věnoval na titulní straně ještě 

sloupek 99 slov338, který se ironicky vyjádřil k tomu, že před vstupem do Evropské unie 

by si toto Bulhaři určitě nedovolili, protože „touha být členem VIP klubu jim velela plnit 

výtečně všechny přísné bruselské předvstupní podmínky, “ což se radikálně změnilo po 

vstupu do Evropské unie: „…jakmile se ale čekatelé ocitli uvnitř, začali občas plivat na 

koberec.“ Nezapomněl opomenout, že „ještě před sedmi lety by si bulharský premiér na 

ČEZ nevyšlápl.“ 

 Článek uvnitř novin s titulkem Místo miliard teď ČEZ na Balkáně sčítá potíže339 

byl doplněn fotografií z protestů, na které černě odění protestující drží v rukou bulharské 

vlajky a transparent s nápisem Čeští piráti (azbukou v bulharštině). Článek se nevěnoval 

pouze problémům v Bulharsku, ale celkově nepovedeným investicím na Balkáně. Začínal 

„Ještě před rokem a půl se vysoce postavení manažeři polostátní energetické skupiny ČEZ 

chlubili svými zahraničními investicemi...“ První část článku se kriticky stavěla k 

investicím ČEZ na Balkáně vyjádřeními jako „Potíže, kam se podíváš“ nebo „velkorysé 

rozkročení na Balkán“ a počítalo se v ní, kolik miliard ČEZ na Balkáně doposud utratil. 

Druhá část článku za mezititulkem „Bulharské překvapení“ se věnovala postupu při 

odebírání licence, začínala prohlášením mluvčího skupiny ČEZ Ladislava Kříže, že 

situace je pro ČEZ zatím nepřehledná. „Analytici ani ČEZ nečekali, že by zrovna v 

Bulharsku, které je členem Evropské unie, mohlo dojít k problémům tohoto typu.“ Podle 

nich byla investice v Bulharsku jedna z těch lepších a může se jednat o politickou hru v 

albánském stylu: „V Albánii to vyšlo, zkusíme to taky.“ Což ale není možné, protože 

                                                 
337 ČEZ bude muset oželet bulharské miliardy. Hospodářské noviny. 20. 2. 2013. 
338 99 slov. Hospodářské noviny. 20. 2. 2013. 
339 Místo miliard teď ČEZ na Balkáně sčítá potíže. Hospodářské noviny. 20. 2. 2013. 
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Bulharsko je členem EU a musí jednat podle unijních pravidel. 

 

Čtvrtek 21. 2. 

V Mladé frontě Dnes se už na titulní straně objevil znak ČEZ u článku ČEZ 

„položil“ vládu v Bulharsku.340 Hned první věta zněla „Protesty Bulharů proti české 

energetické firmě ČEZ a cenám elektřiny zlomily vaz bulharské vládě.“ Stalo se tak prý 

kvůli střetům policie s demonstranty. Podle Václava Klause by se měla do celé situace 

vložit česká vláda a firmě pomoci, protože se stala nástrojem politického boje. Kalousek 

prohlásil, že věří, že správní řízení bude vedeno férově a že český stát učiní veškeré kroky, 

aby dosáhl férového zacházení. Nevěří, že ČEZ porušil na východě Evropy nějaké 

zákony. Informace o kauze pokračovaly uvnitř. 

 Ve výroku dne byl citován Václav Klaus: „Je to politický souboj, kde ČEZ je 

použit jako nástroj, ne příčina.“341 

 Celá první strana rubriky Ekonomika se věnovala této kauze 21 pochybení, která 

mohou vyhnat ČEZ342 a Akcie ČEZ je na „krizové“ úrovni, pomoct může CO2.343 

Doplněno fotografií rozzuřených Bulharů s bulharskými vlajkami na nedělním protestu. 

 Článek 21 pochybení, která mohou vyhnat ČEZ se týkal důvodů, proč se Bulhaři 

snaží společnosti odebrat licenci. Hned na začátku zaznělo, že se firma stala nástrojem 

politického boje. Státní komise pro energetickou a vodní regulaci prý našla 21 pochybení 

a ČEZ má nyní 7 dní na to, aby se k nim vyjádřil a dohodl termín, dokdy je napraví. V 

článku se k nim vyjadřoval ředitel divize distribuce a zahraničí Tomáš Pleskač, podle 

kterého ani jeden z pochybení nemůže být důvodem pro odebrání licence. Ve článku se 

vyjadřoval i český velvyslanec v Bulharsku Pavel Vacek, který se prý obává, že řízení 

vůbec nemusí být vedeno férově. Dále byly zopakovány nejdůležitější informace ohledně 

protestů a důvod, proč Bulharům přišly vyšší faktury. Na konci článku zazněl názor Petra 

Barana z vedení bulharského ČEZ, že faktury za elektřinu byly jen politickou rozbuškou 

a malé strany využily politické investory jako zástupný terč pro sociální nepokoje. 

 Akcie ČEZ je na „krizové“ úrovni, pomoct může CO2 se věnoval ekonomickým 

dopadům na akcie ČEZ po prohlášení premiéra Borisova o odebrání licence. 

 V rubrice Ekonomika se ještě na další stránce věnoval kauze článek Premiér 

                                                 
340 ČEZ „položil“ vládu v Bulharsku. Mladá fronta Dnes. 21. 2. 2013. 
341 Výrok dne. Mladá fronta Dnes. 21. 2. 2013. 
342 21 pochybení, která mohou vyhnat ČEZ. Mladá fronta Dnes. 21. 2. 2013. 
343 Akcie ČEZ je na „krizové“ úrovni, pomoct může CO2. Mladá fronta Dnes. 21. 2. 2013. 
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Borisov končí s vládou, aby se vrátil,344 hned jeho začátek „Bojko Borisov. Bývalý 

karatista, který zajišťoval ochranu někdejšímu komunistickému vůdci Živkovovi i caru 

Simeonovi, to přes post starosty Sofie dopracoval až do premiérského křesla,“ čtenáři 

evokuje dojem zkorumpovaného mafiánského Balkánu. Dále je v článku ještě jednou 

popsán jako „bývalý hasič, karatista s černým páskem, šéf ochranky výše zmíněných 

bulharských vůdců, policejní velitel, sofijský starosta a dosavadní premiér“. Celý článek 

se věnoval odchodu Borisova z vlády a protestům. Zmíněno bylo i zranění nejméně 26 

lidí a dva lidé, kteří se pokusili upálit. Pod tímto článkem se objevil ještě krátký názorový 

sloupek v sekci Očima analytika. Aleš Michl z Raiffeisenbank, se vyjadřoval k 

neutěšenému životnímu standardu Bulharů a končil poměrně pesimisticky: „Vybouří se. 

Nové volby. Ale pak to bude stejné.“345 Kritizoval také politický postup v zemi, kde 

ministr financí Simeon Djankov srazil deficit veřejných financí, snížil zadlužení země a 

provedl další výhodné reformy, ale po demonstracích „…se musel z rozkazu premiéra 

pakovat z vlády.“ 

 V názorové rubrice si kauza vysloužila karikaturu, na které představitelé ČEZ 

prchají před rozzuřeným davem a říkají: „Ve smlouvě jsme měli, že nám Bulhaři půjdou 

na ruku. Chybou překladu nám jdou po krku...“346 

 Energetická rubrika přinesla ještě rozhovor s Tomášem Pleskačem, členem 

představenstva firmy a ředitelem distribuce a zahraničí ČEZ: Zahraničí je dobré.347 V 

něm popíral pochybení bulharského managementu, k demisi vlády se nechtěl vyjadřovat 

a odpovídal na poměrně ostré dotazy reportéra, např. zda se ČEZ nechová v Bulharsku 

příliš cizácky, zda vyhodili vedení zodpovědné za ztráty v Albánii nebo proč sedí v 

dozorčí radě bulharského ČEZ Dimitar Stefanov známý jako Karatista Mitko, jenž má 

údajně blízko k obchodnímu partnerovi bulharského premiéra. O bulharských 

zákaznících se Tomáš Pleskač vyjádřil: „Není pravda, že bychom lidi odpojovali po 

čtrnácti dnech od nezaplacení faktury. Naopak je spíše v Bulharsku taková kultura, že je 

běžné, že se platí do třiceti dnů po splatnosti.“ 

 Právo přineslo článek Klaus pro rezolutní postup proti Bulharům348 s fotografií 

Václava Klause. Článek kromě prohlášení dosluhujícího prezidenta republiky a dalších 

politiků, kteří se za ČEZ postavili, informoval krátce o nepokojích i o tom, že ČEZ 

                                                 
344 Premiér Borisov končí s vládou, aby se vrátil. Mladá fronta Dnes. 21. 2. 2013. 
345 Rychlý růst skončil, co na to Bulhaři. Mladá fronta Dnes. 21. 2. 2013. 
346 Karikatura. Mladá fronta Dnes. 21. 2. 2013. 
347 ČEZ: Zahraničí je dobré. Mladá fronta Dnes. 21. 2. 2013. 
348 Klaus pro rezolutní postup proti Bulharům. Právo. 21. 2. 2013. 
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výrazné zdražení rezolutně popírá, řízení je neopodstatněné a společnost od dob svého 

podnikání v Bulharsku prošli desítkami kontrol a vždy veškerá narušení odstranila. 

 V rubrice Zahraničí přineslo Právo hned tři články z Bulharska: Borisov odstoupil, 

ucouvl před protesty,349 Bulhaři se teď ptají: co bude dál?350 a Aktivisté pořádající 

demonstrace sázejí na sílu hněvu veřejnosti.351 První článek se věnoval odchodu Bojka 

Borisova z funkce, další napjaté situaci v Bulharsku. „Bulhaři se teď ptají: co bude 

dál?“ byl od Anželiny Penčevové přímo ze Sofie, poslední článek jako jediný ze všech ve 

sledovaném období informoval mimo jiné o tom, že lidé se k demonstracím svolávají 

skrze sociální sítě. Jednotlivé frakce protestujících ale nemají jednotný koncept. Zmíněno 

bylo i pálení americké vlajky. Protesty byly označeny za chaotické. Zdroji článku byly 

DPA a BBC. 

 V Hospodářských novinách se kauza dostala na titulní stranu spolu s přehlednou 

infografikou ohledně zahraničních investic ČEZ. 

 Článek ČEZ má v Bulharsku potíže kvůli zelené energii352 z titulní stránky se 

věnoval vztahu mezi dotacemi na zelenou energii a vzniklou krizí. Bojko Borisov v něm 

byl označován za „donedávna populárního bývalého bodyguarda“, jehož vláda si vybrala 

české firmy jako obětního beránka. Článek se hlouběji věnoval situaci kolem energetiky 

i energetického úřadu a obavám o jeho nezávislost. „Tématu se chytla opozice, která se 

chystá na červencové volby, a žádá odebrání licencí české distribuční společnosti.“ ČEZ 

tak podle článku posloužil hlavně jako rozbuška před volbami. Zmíněna byla i aféra šéfky 

DKEVR s nelegálním obchodem s cigaretami. 

 Bulharsko se stalo tématem dne s hlavním článkem Bulharsko odrazuje investory 

korupcí, kterou neumí zkrotit.353 Infografika ukazovala několik čísel spojených se zemí, 

třeba procenta nezaměstnanosti nebo minimální mzdu. Článek se věnoval především 

kontroverzím kolem Bojka Borisovova, korupci a organizovanému zločinu v zemi. K 

situaci kolem ČEZ se vyjadřovaly další 4 krátké články na stránce v sekci Briefing a 

rozhovor s odborníkem na Balkán Filipem Tesařem Je možné, že evropské energetické 

firmy na Balkáně nahradí Čína.354 kde zaznělo „Podle mne ČEZ zhoršil na Balkáně 

českým investicím jméno.“ 

                                                 
349 Borisov odstoupil, ucouvl před protesty. Právo. 21. 2. 2013. 
350 Bulhaři se teď ptají: co bude dál? Právo. 21. 2. 2013. 
351 Aktivisté pořádající demonstrace sázejí na sílu hněvu veřejnosti. Právo. 21. 2. 2013. 
352 ČEZ má v Bulharsku potíže kvůli zelené energii. Hospodářské noviny. 21. 2. 2013. 
353 Bulharsko odrazuje investory korupcí, kterou neumí zkrotit. Hospodářské noviny. 21. 2. 2013. 
354 Je možné, že evropské energetické firmy na Balkáně nahradí Čína. Hospodářské noviny. 21. 2. 2013. 
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 Dva názory na celou kauzu se objevily i v rubrice Názory. Podle ČEZ ve střetu 

kultur355 byly investice na Balkáně už od počátku rizikové a monopolní postavení ČEZ 

na bulharském trhu je zde považováno za „zlodějinu“.  V Češi posloužili jako ventil356 

autor upozorňoval, že v Bulharsku se neprotestuje pouze proti ČEZ, situace je velmi 

proměnlivá a nedá se fakticky předpovídat. Kritika padala především na hlavu bulharské 

vlády, patrně proto, že autorem byl dle poznámky „přední bulharský novinář“, který 

v současné době působí jako redaktor portálu www.mediablog.bg. 

 

Pátek 22. 2. 

Už na titulní straně Mladé fronty Dnes se objevil článek s odlehčujícím titulkem Bulharští 

politici ochutnali „hněv ČEZ. V jednací síni vypadl proud357 od zvláštní zpravodajky 

Kateřiny Koubové ze Sofie. Publicistický článek začínal jako vyprávění ze čtvrtečního 

poledne v Bulharsku, kdy několik tisíc lidí postává před parlamentem, kde se řeší protesty 

proti elektřině a najednou na několik vteřin vypadne proud. „To je pomsta ČEZ,“ zašumí 

v kuloárech. Po skoro beletristickém začátku sloupek pokračoval shrnutím informací o 

celé kauze – lednové faktury některých lidí překročily až třetinu jejich příjmů, ČEZ se 

stal synonymem bulharských potíží a chudoby, protože když člověk zaplatí elektřinu, už 

nemá na jídlo, stěžování si na vysoké platy manažerů. 

 Téma dále pokračovalo v rubrice Ekonomika článkem Chovejte se tady slušně, 

vyzývá ČEZ poslanec,358 který psala opět Koubová. Doplňovala jej fotografie, na které si 

Bojko Borisov obležený lidmi podává ruku s jedním mužem z davu. Článek byl věnován 

pohledu hlavně z bulharské strany. Hned na začátku se objevila informace, že se český 

energetický kolos stal symbolem největších demonstrací od roku 1996, kdy socialistická 

vláda přivedla zemi k bankrotu. „Lidé totiž vidí fakturu podepsanou ČEZ, a proto se jejich 

hněv obrací vůči němu,“ řekl šéf parlamentního výboru pro ekonomiku a energetiku Dian 

Červenkonděv, zároveň ale dodal, že s dodavateli energie byly problémy a porušují i 

zákony. Proto je vyzývá, aby se chovali „jako doma“, tedy slušně. Neslušné se Bulharům 

zdají nesrozumitelné faktury, vysoké odměny pro manažery i jejich výstavní sídla, 

předražené poradenské služby a vysoké zisky. Nároky zahraničních investorů se prý 

zvyšovaly rok od roku a nyní vracejí zemi zpět do bídy. Čeští čtenáři se také z článku 

                                                 
355 ČEZ ve střetu kultur. Hospodářské noviny. 21. 2. 2013. 
356 Češi posloužili jako ventil. Hospodářské noviny. 21. 2. 2013. 
357 Bulharští politici ochutnali „hněv ČEZ. V jednací síni vypadl proud. Mladá fronta Dnes. 22. 2. 2013. 
358 Chovejte se tady slušně, vyzývá ČEZ poslanec. Mladá fronta Dnes. 22. 2. 2013. 
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dozvěděl, že do voleb je situace nejasná, premiér Borisov po svém odstoupení mimo jiné 

prohlásil, že jej někdo chce zabít, DKEVR se k licenci ČEZ vyjádří až v dubnu a v jeho 

nezávislost v Bulharsku beztak nikdo nevěří. Nicméně znárodnění prý společnosti 

rozhodně nehrozí. 

 V rubrice Názory byl otištěn článek Elektřina má stejné problémy jako euro, 

ukazuje Bulharsko.359 Problémy s Bulharskem podle autora ukazují, že jednotná pravidla, 

jaká platí v EU, se rozhodně nehodí pro všechny země, které jsou různě vyspělé. „Co jsou 

totiž schopni v peněženkách bez povšimnutí zvládnout Němci, s velkými nadávkami 

Češi, to v Bulharsku znamená existenční problém.“ 

 V Právu se objevila informace, že situací v Bulharsku už se zabývají členové 

evropské komise. Článek Situace ČEZ v Bulharsku se už řeší i v Bruselu360 byl doplněný 

fotografií z protestů a věnoval se především tomu, jak se k celé situaci staví česká vláda. 

 V rubrice Ze zahraničí se poměrně rozsáhlý článek věnoval politické situaci v 

Bulharsku. Parlament v Sofii potvrdil demisi vlády,361 o pokračujících protestech a krizi 

ve vládě, kde byl taky zmíněn výpadek elektřiny v době nejprudší debaty poslanců před 

hlasováním, označen zde byl jako symbolický vzhledem k situaci. Nechybělo ani 

Borisovovo obvinění, že jej chtěl nechat zabít vůdce turecké menšiny Achmed Dogan. 

Článek byl doplněn o okénko s názvem Jak vidí Borisova rakouský Der Standart s 

kontroverzními informacemi o premiérovi, např. že mu říkají Šerif Bojko, byl 

dlouholetým koučem národního týmu karate, sloužil jako osobní strážce prominentů a 

jako premiér nechal předělat vládní letoun na „létající autobus“ pro kamarády z fotbalu. 

Článek končil zprávou, že doposud největší demonstrace se chystá na víkend. 

 Na titulní stranu Hospodářských novin se ČEZ dostal, ovšem z jiného důvodu, a 

tak článek Obchod roku: dohoda o uhlí za 200 miliard362 sice začínal slovy, že v 

Bulharsku a Albánii řeší ČEZ vážné problémy, ale v Čechách se mu podařilo uzavřít jeden 

z největších obchodů v historii. 

 Na první dvoustraně v sekci online, kde se zmiňují novinky na iHned.cz, byl 

zmíněn článek Těžký byznys v Bulharsku, v němž si čtenáři na internetových stránkách 

mohou přečíst o tom, jak se podniká v Bulharsku. Stěžejní bude pohled podnikatele, které 

se nyní s bulharskou vládou soudí o miliardy korun, které zde investoval. O něco níže v 

                                                 
359 Elektřina má stejné problémy jako euro, ukazuje Bulharsko. Mladá fronta Dnes. 22. 2. 2013. 
360 Situace ČEZ v Bulharsku se už řeší i v Bruselu. Právo. 22. 2. 2013. 
361 Parlament v Sofii potvrdil demisi vlády. Právo. 22. 2. 2013. 
362 Obchod roku: dohoda o uhlí za 200 miliard. Hospodářské noviny. 22. 2. 2013. 



90 

 

 

sekci 24 hodin bylo zmíněno, že Bulharský prezident skládá novou vládu. 

 Další odstavec o situaci v Bulharsku, který informoval o rezignaci vlády a 

předčasných volbách, se objevil v sekci Briefing.363 

 V energetické rubrice se vedle článku o dohodě mezi ČEZ a Czech Coal objevil i 

článek z ČTK Diplomaté i politici řeší energetickou bouři v Bulharsku,364 podle kterého 

se česká diplomacie začala zabývat vyhrocenou situací kolem firmy ČEZ a upozornila na 

ni členy Evropské komise. Podle prezidenta Zemana by měla Česká republika využít 

kontaktů v Evropské unii a pozici ČEZ v Bulharsku hájit. 

 V Hospodářských novinách ovládly kauzy ČEZ prakticky celou názorovou 

stránku, kde jim byly věnovány hned tři sloupky. První Dravci, sumci a ČEZ365 se věnoval 

dohodě ČEZ s Pavlem Tykačem, v dalším Co nepochopili šéfové ČEZ366 Michal Šnobr, 

analytik skupiny J&T, vysvětloval, že za vším pravděpodobně stojí fatální selhání 

místního managementu, který nevzal v potaz své zákazníky a včas je nevaroval. Na 

druhou stranu problém prý není v samotné společnosti a není náhoda, že první problémy 

se objevily zrovna v Albánii, jedné z nejchudších zemí Evropy a poté v Bulharsku, 

nejchudší zemi Evropské unie. „Problémem evropské energetiky je jednotný energetický 

trh pod záštitou EU a v rámci něj aplikovaná unijní pravidla, nařízení a celková 

koncepce,“ to bohužel nebere v potaz ekonomickou úroveň jednotlivých zemí ani sociální 

podmínky. Poslední sloupek O konině v hamburgrech a ČEZ v Bulharsku367 se kriticky 

vyjadřoval k tomu, jaké má kdo ve společnosti ČEZ z české strany zájmy i že reakce 

české vlády na celou situaci trvala neúměrně dlouho. 

 Dále byla celá kauze reflektovaná ještě v názoru analytika Jana Raška V Bulharsku 

čelí ČEZ předvolebnímu populismu.368 Ten se zastává společnosti ČEZ, která se podle něj 

žádných systémových nedostatků, které by měly vést k odebrání licence, nedopustila a 

„Celá situace budí dojem, že tamní politici se snaží nalézt viníka současného občanského 

neklidu.“ a „Stále více je však zřejmé, že demonstrace jsou namířeny hlavně proti 

neutěšené ekonomické situaci, přičemž vyšší účty za elektřinu (jež však mají zcela 

objektivní příčiny) působily jako počáteční rozbuška.“ 

 

                                                 
363 Briefing. Hospodářské noviny. 22. 2. 2013. 
364 Diplomaté i politici řeší energetickou bouři v Bulharsku. Hospodářské noviny. 22. 2. 2013. 
365 Dravci, sumci a ČEZ. Hospodářské noviny. 22. 2. 2013. 
366 Co nepochopili šéfové ČEZ. Hospodářské noviny. 22. 2. 2013. 
367 O konině v hamburgrech a ČEZ v Bulharsku. Hospodářské noviny. 22. 2. 2013. 
368 V Bulharsku čelí ČEZ předvolebnímu populismu. Hospodářské noviny. 22. 2. 2013. 
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Sobota 23. 2. 

V Mladé frontě Dnes se objevil článek z ČTK Proud v Bulharsku zlevní později369 o tom, 

že se slib odstupujícího premiéra Bojko Borisova o levném proudu od března zřejmě 

nepodaří splnit a nové ceny budou s největší pravděpodobností platit až od prvního dubna. 

Zatím se však neví, o kolik bude proud zlevněn. Dále byly zopakovány předcházející 

informace, že ČEZ hrozí odebrání licence, ale zatím jsou pouze zkoumány možné důvody, 

šetření teprve začalo a licence bude odebrána pouze v případě, že se objeví závažná 

pochybení. Bulharské předsednictvo ČEZ považuje celý proces za nepodložený a 

pochybení odmítá. 

 

Pondělí 25. 2. 

Mladá fronta Dnes se této kauze věnovala opravdu zevrubně. Už na titulní straně se 

objevil sloupek Polovina platu za proud. Bulhaři chtějí vyhnat ČEZ.370 od zvláštní 

zpravodajky v Bulharsku Kateřiny Koubové, který hned na začátku poukazoval na 

zásadní problém v zemi – konkrétní rodinu, která za měsíc vydělá v přepočtu 7 000 Kč a 

3 300 jdou na elektřinu. V Bulharsku se demonstruje kvůli vysokým cenám za elektřinu 

a stala se z toho politická záležitost, politici se rozhodli, že ČEZ musí Bulharsko opustit, 

znárodnění prý ale nehrozí. Sloupek odkazoval na Byznys speciál. Do výroku dne se ještě 

dostala slova Kristiana Vigenina, člena úzkého vedení BSP: „Nejde jen o elektřinu, ale 

zastínila všechny ostatní bulharské problémy,“371 

 V rubrice Ze světa se objevily hned dvě zprávy týkající se tentokrát ne ČEZ, ale 

situace v Bulharsku. První bylo jen krátké oznámení v rubrice Krátce, že hlavou místní 

pravoslavné církve v Bulharsku byl zvolen metropolita Neofit.372 Druhou zprávou už byl 

delší článek s názvem Bulhaři v ulicích už mají jasno: nechtějí úřednickou vládu.373 Psalo 

se v něm, že včera proběhl dosud největší masový protest proti chudobě a vládě, kdy jen 

v Sofii vyšlo do ulic na 20 tisíc lidí, další desetitisíce vyšly v dalších městech po celé 

zemi a podpořili je i jejich spoluobčané žijící v cizině. Jako jedna z reakcí protestujícího 

davu byla vybrána věta: „Kde je Bojko? Hraje fotbal jako každou neděli? Jeho země je v 

jednom ohni, ale hasič číslo jedna není nikde vidět.“ Dále článek informoval o celkové 

situaci v zemi, odstupující vládě, blížících se předčasných volbách, celkové 

                                                 
369 Proud v Bulharsku zlevní později. Mladá fronta Dnes. 23. 2. 2013. 
370 Polovina platu za proud. Bulhaři chtějí vyhnat ČEZ. Mladá fronta Dnes. 25. 2. 2013. 
371 Výrok dne. Mladá fronta Dnes. 25. 2. 2013. 
372 Krátce. Mladá fronta Dnes. 25. 2. 2013. 
373 Bulhaři v ulicích už mají jasno: nechtějí úřednickou vládu. Mladá fronta Dnes. 25. 2. 2013. 
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nezaměstnanosti, chudobě a lidech, jejichž pohár trpělivosti přetekl s neúměrně vysokými 

cenami elektrické energie. „Hněv Bulharů se tedy obrátil nejdříve zejména proti 

energetickým gigantům, jako je česká společnost ČEZ. Později začali Bulhaři čím dál tím 

více spílat právě i kabinetu, že nijak nezasáhl na jejich obranu.“ Zbytek článku tvořila 

prohlášení účastníků protestů a například informace, že protestující nesli v rukou 

bulharské vlajky, zpívali státní hymnu a provolávali slávu hrdinskému národu, který se 

po 23 letech probudil. Až posledních několik vět se věnovalo informaci z titulku – v 

předvečer celostátní demonstrace „proti monopolům“ jednali o požadavcích organizátoři 

lidového odporu, protože mezi skupinami panují silné rozpory, ale shodli se na tom, že 

nechtějí rozpuštění parlamentu a úřednickou vládu, naopak chtějí politickou vládu, která 

začne urychleně řešit problémy země. 

 V rubrice Názory se objevil článek bulharského novináře Ivo Hristova Bulharská 

ulice proti perverzní „stranokracii“374 který provedl jakýsi průřez důležitými dějinnými 

událostmi z moderní historie země, a zakončil jej informací o Plamenovi a tom, jak jeho 

přátelé zoufale shánějí krev, aby mohl dostat transfuzi a přežít. 

 Nyní se dostáváme k pondělní příloze Byznys speciál. Prakticky celý tento sešit 

se věnoval kauze ČEZ v Bulharsku, až na dva další články – rozhovor s šéfem Nestlé a 

zprávu, že v Česku zlevní jízdné u lokálek. 

 Hned na první straně přílohy bylo velkými písmeny napsáno ČEZ v Bulharsku 

hrozí zestátnění.375 V příštích dnech se podle článku rozhodne, zda dojde k zestátnění. 

Dále se v něm probíraly další alternativy, jakými by se „balkánské dobrodružství 

ČEZ“ mohlo ubírat. 

 Reportérka Kateřina Koubová, která byla na místě, a tak se podílela na většině 

článků ke kauze, psala o rodině Grigorových ze Sofie, která bojuje o přežití s minimálním 

platem. Článek Přeju si, aby se ten elektroměr už jednou zastavil376 byl smutným 

pohledem na jejich rozpočet, do kterého zvýšení cen výrazně zasáhlo. 

 Článek ČEZ dal do zahraničí už 72 miliard377 se věnoval zahraničním investicím 

ČEZ, nejen v Bulharsku, ale také Polsku, Rumunsku, Albánii a Turecku. 

 Ekonomická rubrika dále pokračovala rozhovorem se členem úzkého vedení BSP 

Kristianem Vigeninem, který rezolutně odmítl, že by znárodnění firmy bylo řešením.378 

                                                 
374 Bulharská ulice proti perverzní „stranokracii“. Mladá fronta Dnes. 25. 2. 2013. 
375 ČEZ v Bulharsku hrozí zestátnění. Mladá fronta Dnes. 25. 2. 2013. 
376 Přeju si, aby se ten elektroměr už jednou zastavil. Mladá fronta Dnes. 25. 2. 2013. 
377 ČEZ dal do zahraničí už 72 miliard. Mladá fronta Dnes. 25. 2. 2013. 
378 Chceme získat ČEZ zpět, ale ne znárodněním. Mladá fronta Dnes. 25. 2. 2013. 
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Poslední článek se věnoval druhé české distribuční firmě v Bulharsku Energo-Pro a tomu, 

jak se dostala na trh – Další Češi v Bulharsku vyrostli přes E.ON.379 

 Nakonec byl ještě ČEZ zmíněn v postřezích Jaroslava Maška O české švestce, 

rakouské hrušce a ČEZ Bulgaria,380 který byl spíše kritikou české vlády a prezidenta. Zde 

se také bulharské protesty objevily na karikatuře J. G. Manna, na které Karel 

Schwarzenberg spí vsedě u stolu a zdá se mu o protestech v Bulharsku. 

 Právo přineslo v rubrice Zpravodajství krátký článek Urban: ČEZ je jako 

rukojmí,381 který s odvoláním na pořad ČT Otázky Václava Moravce uvedl reakci Milana 

Urbana z ČSSD, že v celé kauze ČEZ jde o politický boj. 

 Názor bezpečnostního analytika Miloše Balabána Balkánská rizika a těžké 

hlavolamy382 se zabýval především problém politického uspořádání Bulharska po roce 

1989, kvůli kterému celá situace nastala, vysoké ceny za elektřinu byly pouze rozbuškou. 

 Rubrika Ze zahraničí přinesla delší článek Bulhaři v ulicích proti drahotě i 

stranám383 s podtitulky Demonstranti nenechali promluvit prezidenta. Policejní oddíly 

neměly důvod k zásahům. Na přiložené fotografii byly zachyceny protesty, tentokrát 

rozzuřený dav lidí s bulharskými vlajkami. Článek se věnoval informacím z protestů, 

které směřovaly „proti vysokým životním nákladům a vládnoucí politické garnituře“ a 

odstartovaly je vysoké účty za elektřinu, dodávanou mimo jiné i ČEZ. Zmiňoval 

vypískání prezidenta, hesla, která skandovali protestující i házení vajec na sídlo EVN. K 

výraznějším potyčkám ale prý nedošlo. Média si prý také všimla, že z řad demonstrantů 

nezazněla prakticky žádná politická hesla a lidé jen nesli bulharské vlajky a zpívali 

hymnu. Přestože organizátoři slibovali dvousettisícový dav, demonstrací se prý zúčastnily 

jen desítky tisíc lidí. Stejně jako v Mladé frontě Dnes bylo zmíněno rozpolcení 

organizátorů a nesouhlas s rozpuštěním parlamentu a úřednickou vládou. Na konec 

článku přibylo ještě vysvětlení bulharské pobočky ČEZ k regionálním bouřím. Navzdory 

vysoce kvalitním dodávkám elektřiny prý DKEVR zahájil proces odebrání licence. Stále 

však platí, že ze společnosti ČEZ jsou ochotni spolupracovat a rádi zodpovědí veškeré 

otázky spotřebitelů. 

 Na titulní stránce Hospodářských novin se kauzou zabýval Martin Denemark v 

sekci 99 slov, která začínala: „Bulharské demonstrace připomínají třeštění. Účastníci 

                                                 
379 Další Češi v Bulharsku vyrostli přes E.ON. Mladá fronta Dnes. 25. 2. 2013. 
380 O české švestce, rakouské hrušce a ČEZ Bulgaria. Mladá fronta Dnes. 25. 2. 2013. 
381 Urban: ČEZ je jako rukojmí. Právo. 25. 2. 2013. 
382 Balkánská rizika a těžké hlavolamy. Právo. 25. 2. 2013. 
383 Bulhaři v ulicích proti drahotě i stranám. Právo. 25. 2. 2013. 
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nesou transparenty proti vládě, která podala demisi, a střídají výkřiky o znárodňování 

distribučních sítí s tancem choro. K pochodu v Sofii se přidal i prezident, který byl zvolen 

před rokem a čtvrt s podporou vlády, která právě padla.“384 Dále se přes spodní polovinu 

hlavní strany objevila fotografie z protestů, na které je dav a desítky rozepjatých 

bulharských vlajek a u ní krátký sloupek Demonstroval i prezident. Bulhaři ho 

vypískali.385 Informoval o tom, že do ulic opět vyšly desetitisíce lidí protestovat „proti 

životním nákladům a vládnoucí politické garnituře.“ ČEZ už zmíněn nebyl, dav ale prý 

požadoval, aby prezident a parlament prohlásili účty za elektřinu počínaje loňským 

prosincem za neplatné a aby členové DKEVR byli postaveni před soud. 

 

Úterý 26. 2. 

Den po tak rozsáhlém pokrytí kauzy v českých novinách se v Mladé frontě Dnes objevil 

pouze jeden odstavec z ČTK v rubrice Ze světa a sekci Krátce o tom, že Bulharský 

prezident pověřil včera sestavením nové vlády Bojka Borisova, ten však mandát vrátil, 

příležitost k vytvoření kabinetu tedy dostal šéf socialistické opozice Sergej Stanišev, který 

se však již dříve vyjádřil, že kabinet nesestaví, protože chce předčasné volby.386 

 Dále se v Mladé frontě Dnes v rubrice ekonomika objevil krátký názorový sloupek 

s názvem S Bulhary si rozumíme. Až na ten ČEZ...,387 který se věnoval vztahům Čechů s 

Bulhary. Autorka, redaktorka Mladé fronty Dnes Kateřina Koubová, v něm například 

psala, že Češi s Bulhary sdílí mnohé zkušenosti, dobrý den a večer se řekne podobně, 

Bojko Borisov miluje knihy Karla Maye a většina Bulharů zná české seriály jako Žena za 

pultem nebo Nemocnice na kraji města, mají rádi Karla Gotta a díky zoufalému činu 

Plamena Goranova si nyní připomínají Jana Palacha. Podle autorky si však přesto v 

něčem nebudeme rozumět ještě dlouho, například v tom, jak fungují zálohy za elektřinu. 

Článek se pokoušel končit odlehčeně: „Co však Češi asi nikdy nepochopí, je, jak může 

někdo vymyslet pivo značky Zagorka. Gotta znají, Haničku už ne?“ 

 V Právu ani Hospodářských novinách se žádné články o kauze neobjevily. 

 

Středa 27. 2. 

Ve středu ovládly ekonomické rubriky italské volby, přesto se k situaci v Bulharsku 

                                                 
384 99 slov. Hospodářské noviny. 25. 2. 2013. 
385 Demonstroval i prezident. Bulhaři ho vypískali. Hospodářské noviny. 25. 2. 2013. 
386 Expremiér odmítl sestavit novou vládu. Mladá fronta Dnes. 26. 2. 2013. 
387 S Bulhary si rozumíme. Až na ten ČEZ... Mladá fronta Dnes. 26. 2. 2013. 
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objevilo několik krátkých zpráv. 

 Právo přineslo článek krátký asi tři odstavce o tom, že všech sedm zaměstnanců 

bulharského regulačního úřadu kolektivně rezignovalo, údajně kvůli silnému tlaku, který 

na ně byl vyvíjen, žádný oficiální důvod ale prý neuvedli. Rezignaci prý podali už minulý 

týden, ale byla udržována v tajnosti. V další větě se čtenáři dozvěděli, že premiér Borisov 

byl hospitalizován kvůli vysokému tlaku. Nakonec prý prezident Plevneliev prohlásil, že 

jedinou možností jak stabilizovat situaci ve státě, jsou předčasné volby.388 

 Hospodářské noviny přinesly jen dvě krátké zprávy. Nejdříve informaci na první 

dvoustraně v rubrice 24 hodin, že po masivních protestech odstoupila vláda a prezident 

Rosen Plevneliev pověřil socialistickou opozici sestavením nového kabinetu. Pokud 

odmítne, bude sestavením pověřena strana zastupující zájmy bulharských Turků a 

muslimské menšiny. Očekává se ale, že obě strany mandát vrátí, protože usilují o 

předčasné volby.389 

 V sekci Briefing přinesly Hospodářské noviny krátkou zprávu o složení funkce 

všech 7 členů DKEVR, informace byly podobné jako v Právu. Na konec bylo ještě 

zopakováno, že vysoké účty vyhnaly do ulic tisíce lidí a protesty vedly k pádu vlády 

premiéra Borisova.390 

 Dále byla celá kauza krátce zmíněna v názoru analytika Tomáše Sýkory.391 ČEZ 

prý výhledem na letošní rok nepotěší investory i kvůli riziku regulatorního snížení ceny 

elektřiny v Bulharsku. 

 

Čtvrtek 28. 2. 

V Mladé frontě Dnes se objevil pouze jeden odstavec v sekci Krátce v rubrice 

Ekonomika: ČEZ a Energo-Pro vyšetřuje prokuratura.392 Podle zprávy z ČTK bulharská 

prokuratura zahájila zevrubnou kontrolu ČEZ, Energo-Pro a EVN, jejíž výsledky se 

očekávají do 22. března. ČEZ oznámil, že se výsledku kontroly neobává. Do jednoho 

odstavce bylo nahuštěno co nejvíce informací, např. že se kontroloři zajímali zejména o 

výkazy o příjmech, parlament umožnil snižování ceny proudu častěji než jednou ročně a 

že kvůli fakturám za elektřinu už padla vláda. 

 V Právu se objevil ohledně téže informace delší článek Bulharská prokuratura 

                                                 
388 Bulharský regulační úřad kolektivně rezignoval. Právo. 27. 2. 2013. 
389 Bulharské protesty směřují k volbám. Hospodářské noviny. 27. 2. 2013. 
390 Všech sedm členů. Hospodářské noviny. 27. 2. 2013. 
391 ČEZ nepotěší investory výhledem na letošní rok. Hospodářské noviny. 27. 2. 2013. 
392 ČEZ a Energo-Pro vyšetřuje prokuratura. Mladá fronta Dnes. 28. 2. 2013. 
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zahájila kontrolu energetických firem393 s podtitulkem Zástupce ČEZ v zemi: Nemáme 

žádný důvod k obavám, s revizory plně spolupracujeme. Článek také pracoval s 

informacemi z ČTK, tudíž byly informace stejné jako v Mladé frontě Dnes, dále však byla 

navíc zrekapitulovaná celá kauza, vysvětleno, proč došlo ke zvýšení cen, a nakonec i 

popsáno, z čeho všeho se skládá konečná cena i v porovnání s Českou republikou. Sice 

bylo napsáno, že jsou zde ceny za elektřinu nejnižší v Evropské unii, už ale nebylo 

dodáno, že platy jsou zde také nejnižší. 

 Další zpráva v rubrice Zahraničí se týkala muže, který v Sofii hrozil sebeupálením. 

Dožadoval se podle blíže nespecifikovaných bulharských médií audience u prezidenta 

Plevnelieva, ale prý se jedná o osobu, která se na sebe takto snaží upozornit často. 

Nakonec prý ale byla hrozba podle portálu 24chasa.bg z jeho strany odvolána.394 

 V Hospodářských novinách byla kauza opět zmíněna jen velmi krátce. V rubrice 

24 hodin na první dvoustraně se v jednom odstavci čtenáři dozvěděli, že bulharský 

prezident Rosen Plevneliev oznámí, jak bude vypadat řešení krize. Poslanci, kteří v 

současné době jednají o snížení cen elektřiny prý mají ještě před koncem svého mandátu 

provést naléhavé reformy.395 

 V sekci Briefing se také objevila zpráva o kontrole energetických společností, 

jelikož byla zdrojem ČTK, vyskytovaly se v ní tytéž informace jako v ostatních 

denících.396 

 

6.2 Shrnutí výsledků 

Všechny české deníky o kauze poprvé informovaly v jeden den, a to 11. 2. Až 19. 2. po 

odvážném prohlášení premiéra Borisova ohledně odebrání licence se však celé události 

začala přikládat větší váha. Následující dny se problémy ČEZ v Bulharsku dostaly 

několikrát i na titulní stránky a média přinášela podrobné analýzy, ke konci měsíce ale 

mediální šum poněkud utichl. 

 Deníky během informování o kauze nespoléhaly pouze na informační agentury. 

Téma bylo natolik závažné, že např. Mladá fronta Dnes měla v Sofii zvláštní zpravodajku 

Kateřinou Koubovou. Prakticky ve všech novinách se kromě článků z informačních 

agentur objevily i články psané analytiky, odborníky, dokonce i bulharskými novináři. 

                                                 
393 Bulharská prokuratura zahájila kontrolu energetických firem. Právo. 28. 2. 2013. 
394 Muž v Sofii hrozil sebeupálením. Právo. 28. 2. 2013. 
395 Bulharský prezident oznámí, jak bude vypadat řešení krize. Hospodářské noviny. 28. 2. 2013. 
396 Bulharská prokuratura včera zahájila zevrubnou kontrolu. Hospodářské noviny. 28. 2. 2013. 
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 Co se týče obrazové stránky, příliš mnoho fotografií z bulharských protestů se v 

denících nevyskytlo. Dvě stejné fotografie se ocitly ve dvou denících – křičící protestující 

dívka zahalená v bulharské vlajce se objevila u článku v Hospodářských novinách a 

Mladé frontě Dnes, pochod několika černě oděných mužů s transparentem Čeští piráti 

(psáno azbukou) se objevil Hospodářských novinách a Právu. Konkrétně z protestů se v 

novinách objevily jen tři další různé fotografie (v každém z deníků jedna). Mimo to byly 

články doplněné infografikami, čtyřikrát byl vyobrazen premiér Borisov v různých 

situacích, na dalších fotografiích pak byli opět konkrétní lidé spojení s kauzou. Mladá 

fronta Dnes také publikovala dvě karikatury. 

Přestože zpočátku média informovala, že se jedná především o protesty proti ČEZ, 

po podrobnějším prozkoumání problému už bylo v následujících článcích uváděno, že 

Bulhaři protestují celkově proti monopolům, nízké životní úrovni a vládě. Vysoké ceny 

za elektřinu byly pouze rozbuškou. Všechny deníky se shodly, a tato informace byla 

mnohokrát opakována, že v Bulharsku nehrozí stejný postup jako v Albánii, protože je 

členským státem Evropské unie, a je proto vázáno mezinárodními smlouvami. Nedá se 

však říct, že by české deníky se situací v Bulharsku souhlasily či nesouhlasily, objevovaly 

se názory jak pozitivní, tak negativní. Deníky uváděly různé důvody, proč k celé situaci 

vůbec došlo – chudý region, vysoká nezaměstnanost, Bulharům se nelíbí honosná sídla 

vysokých představitelů ČEZ atd., mnohokrát se však objevil názor, že se jedná spíše o 

špatně zvládnutou situaci ze strany bulharského managementu firmy. Ačkoliv jsou však 

pohnutky pro nepokoje dle deníků pochopitelné, názor, že by ČEZ skutečně jakýmkoliv 

způsobem porušil platné zákony země, se zde prakticky nevyskytoval. 

Všechny noviny se shodly na tom, že byla celá kauza zpolitizovaná před volbami, 

ačkoliv se objevilo několik kritičtějších názorů, že se možná ČEZ v cizí zemi nechoval 

ke svým zákazníkům příliš dobře a že s firmou byly i jiné problémy. 

 Ve článcích byla často citována slova Tomáše Pleskače nebo Barbory Půlpánové 

z ČEZ, kteří se vyjadřovali k situaci za společnost. Z odborníků deníky největší váhu 

přikládaly slovům Michaela Šnobra, energetického analytika, který se dlouhodobě 

zabývá stavem české energetiky i poměry v ČEZ, kde je také jedním z minoritních 

akcionářů. Čeští politici se k situaci začali vyjadřovat až kolem 21. 2., do té doby byli 

novináři i analytiky kritizováni za laxní přístup. 

 Co se týče vykreslení negativního obrazu Bulharska díky této kauze, v článcích 

byly většinou zmiňovány nepopiratelné obecné informace, typu že Bulharsko je 

nejchudším státem Evropské unie nebo že má velký problém s korupcí a organizovaným 
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zločinem zasahujícím do vysokých vládních složek. Stejnou informaci však lze podat 

různými způsoby v závislosti na tom, jaký autor sleduje zájem. Podle toho pak bude 

působit buď pozitivně, neutrálně nebo negativně, proto pokud je informace o korupci 

podaná stylem „Korupčníci ve vládě a policii se prakticky nemají čeho bát, protože 

korupci nikdo nestíhá a je součástí společnosti,“ vyvolává úplně jiný dojem. Za další 

poměrně spornou informaci považuji potřebu zdůrazňovat, že byl premiér Bojko Borisov 

bývalý karatista, hasič atd., a to i v seriózních ekonomických článcích. Ondřej Soukup v 

Tématu dne v Hospodářských novinách věnoval osobě Bojka Borisova a skandálům 

kolem něj celý dlouhý článek. Několikrát byla také expanze ČEZ na Balkán označena 

jako „balkánské dobrodružství,“ objevilo se i několik názorů, že již dříve panovaly obavy, 

že to na Balkáně nedopadne dobře, management ČEZ a ekonomičtí analytici je však 

popírali a vyvraceli – expanze na východ, kde byl stále volný trh, totiž měla mnohem 

větší smysl než snaha „dobýt západ“. Většina negativně laděných postřehů a stereotypů 

ohledně Bulharska se objevila v názorových článcích. 

Překvapilo mě, že se noviny nevěnovaly více jednotlivým lidským příběhům, 

jelikož celá kauza k tomu poskytovala opravdu mnoho materiálu. Nelehké životní situaci 

jedné rodiny se věnovala pouze Mladá fronta Dnes, která měla na místě speciální 

dopisovatelku. Také nebyla dále rozváděna různá „senzační“ témata jako duchovní, který 

musel zaplatit účet za elektřinu svými hodinkami Rolex, nebo několik lidí, kteří kvůli 

tomu, že si nemohli dovolit zaplatit účet za elektřinu, spáchali sebevraždu. Na 

demonstrace v Bulharsku nebyl kladen příliš velký důraz, deníky se skutečně věnovaly 

především ekonomickým otázkám a případnému dopadu celé kauzy na Českou republiku. 

Podle odborníka na Balkán Filipa Tesaře ČEZ českým investorům na Balkáně rozhodně 

zhoršil jméno. 

  



99 

 

 

6.3 Analýza podle jednotlivých médií 

Z následující tabulky je vidět, jak bylo téma ve vybraných denících během měsíce února 

zastoupeno. 

 

 Články397 Krátké zprávy398 Názory399 Rozhovory400 

Mladá fronta Dnes 15 4 6 4 

Právo 16 0 1 0 

Hospodářské noviny 8 11 9 1 

 

Mladá fronta Dnes zveřejnila 15 článků týkajících se kauzy. Kromě protestů a firmy ČEZ 

se jeden věnoval obecněji politické situaci v Bulharsku, jeden kromě kauzy také dalším 

zahraničním investicím a jeden další české firmě, která v Bulharsku distribuuje elektřinu, 

Energo-Pro. 

 Ze 4 krátkých zpráv se dvě věnovaly obecně politické situaci v Bulharsku, dvě 

odkazovaly na články uvnitř čísla. 

 Zajímavé doplnění kauzy poskytly tři rozhovory. Jeden s analytikem Michalem 

Šnobrem, další s Tomášem Pleskačem, ředitelem divize distribuce a zahraničí ČEZ, 

poslední s Kristianem Vigeninem, členem úzkého vedení BSP. Kromě rozhovorů a názorů 

sem spadá i jedna anketa. 

 Co se týče obrazové stránky, jako jediná zveřejnila dvě karikatury spojené s 

kauzou. Nepočítáme-li fotografie redaktorů a lidí, s nimiž byl veden rozhovor, objevilo 

se u článků ke kauze osm fotografií – dvě přímo z protestů, dvě s premiérem Borisovem, 

na jedné byl prezident Plevneliev a tři byly ke článku „Přeju si, aby se ten elektroměr už 

jednou zastavil“ a byli na nich členové rodiny Grigorových, o které článek pojednával. V 

novinách se také objevily tři větší infografiky. 

 Mladá fronta Dnes také jako jediná neměla sjednocený systém transkripce z 

bulharštiny. Zatímco 20. 2. se ve článku objevil Simeon Djankov, hned druhý den to byl 

Ďankov. Stejně tak ministr energetiky Dobrev byl jednou Deljan a podruhé Delian. 

                                                 
397 Veškeré rozvinutější zprávy většinou na více jak dva odstavce. 
398 Jedno odstavcové zprávy ze sekcí Briefing a 24 hodin (Hospodářské noviny) nebo Krátce (Mladá 

fronta Dnes), které pouze stručně informují o určité skutečnosti, nebo několik odstavců, které na 

titulní straně odkazují na článek uvnitř čísla. 
399 Osobní pohledy na danou problematiku od redaktorů nebo analytiků. 
400 Ve formě otázka–odpověď, spadá sem ale i jedna anketa, kterou jako jediná provedla Mladá fronta 

Dnes. 



100 

 

 

 Mladá fronta Dnes měla na místě speciální dopisovatelku Kateřinu Koubovou, 

která kromě psaní článků z místa i na dalších článcích spolupracovala s reportéry z Čech. 

Využívala však i agenturního zpravodajství, a to především na začátku kauzy a ke konci, 

kdy se objevovaly jen kratší informace o pokračování situace. 

 Na titulní straně novin se kauza objevila nejčastěji ze všech deníků, celkem třikrát. 

 Mladá fronta Dnes psala o ČEZ nejvíce i v dalších kauzách, ne pouze v souvislosti 

s Bulharskem. Negativně vyznívají například články Stát řeší zvláštní transakce ČEZ, 

Stát požaduje externí audit ČEZ, Policie řeší čtyři případy v ČEZ, ale věnovala se také 

pozitivním zprávám, např. dohodě mezi ČEZ a Czech Coalem, která má na Mostecku 

přinést milionové investice. 

 Titulek hned první zprávy, kterou Mladá fronta Dnes o kauze otiskla, byl kritický 

vůči ČEZ – Tisíce Bulharů protestovaly proti cenám, jež diktuje ČEZ.401 Pomineme-li 

stranou, že ČEZ ceny nediktuje, stanovuje je jednou ročně DKEVR, zbytek článku již 

vyzněl neutrálně, psalo se, že ceny byly předražené údajně. I v dalších článcích se deník 

stavěl vůči ČEZ spíše skepticky 

 Mezi ostatními zprávami vynikaly články Kateřiny Koubové, zvláštní 

dopisovatelky ze Sofie. Snažila se poutavě a publicistickým způsobem přiblížit 

neutěšenou situaci v zemi. „Bulharům na chování české firmy vadí i to, na co si nejčastěji 

stěžují také Češi – vysoké zisky i platy manažerů, honosné budovy.“402 

 Ve článcích v Mladé frontě Dnes se ke kauze také několikrát vyjadřoval Kristian 

Vigenin, europoslanec a člen úzkého vedení BSP, se kterým deník přinesl i rozhovor. 

Zřejmě k němu měla přístup Kateřina Koubová, protože provedla rozhovor, vyfotila jej, 

vyjadřuje se v jejích článcích, např. „V Česku vám možná vysoké platy manažerů 

nevadily, máte vyšší životní úroveň. Ale tady když zaplatíte elektřinu, nemáte na 

jídlo.“ Přestože v bulharských novinách se BSP vyjadřovala pro znárodnění, on 

znárodnění kategoricky odmítá. „Jako europoslanec mám i pronajatý byt v Bruselu. A za 

elektřinu tam platím podobnou částku jako tady v Bulharsku, přitom platy jsou 

nesrovnatelné.“ 

 Právo přineslo 16 článků, z toho 7 se týkalo spíše doprovodných událostí v zemi. 

Zdrojem byly většinou tiskové agentury, především ČTK, rozsáhlejší a analytičtější 

články psal převážně redaktor Martin Procházka. 

 Co se týče obrazové stránky, neobjevila se v Právu jediná infografika. Články byly 

                                                 
401 Tisíce Bulharů protestovaly proti cenám, jež diktuje ČEZ. Mladá fronta Dnes. 11. 2. 2013. 
402 Chovejte se tady slušně, vyzývá ČEZ poslanec. Mladá fronta Dnes. 22. 2. 2013. 
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doplněny šesti fotografiemi – dvěma z protestů, jednou s Danielem Benešem, generálním 

ředitelem ČEZ, další s Václavem Klausem (u článku, kde se vyjadřoval k protestům), na 

posledních dvou byl premiér Borisov. 

 Od 11. do 13. února vycházel každý den jeden kratší článek z ČTK s vývojem 

situace ohledně protestů proti ČEZ, další článek vyšel až 18. února, kdy začaly bulharské 

úřady firmu kontrolovat a poprvé se mluvilo o odebrání licence. První rozsáhlý článek 

věnující se situaci vyšel až 20. února. Tehdy se také články poprvé přesunuly z rubriky 

Ze světa do rubriky Zpravodajství, která informuje o zprávách z domova. Zatímco ostatní 

deníky publikovaly několik článků a rozhovorů v jeden den, Právo se snažilo spíše 

kontinuálně přinášet zprávy ohledně situace v zemi, byť zde chyběla nějaká hlubší 

například ekonomická analýza. Kauza se ani jednou nedostala na titulní stranu. 

 Právo přineslo nejméně názorů na problematiku od expertů, a to pouze jeden od 

Miloše Balabána, analytika, který se zabývá primárně problematikou české a evropské 

bezpečnostní politiky. Za názorový článek by se ale dal označit i „Bulhaři se teď ptají: Co 

bude dál?“ od novinářky z Bulharska Anželiny Penčevové, byť se ocitl mezi 

zpravodajskými články, přinášel spíše její postřehy ze situace v Bulharsku a celkové 

nálady ve společnosti. 

 V Hospodářských novinách se objevilo 8 rozsáhlejších článků. Některé 

(především ty kratší) byly s informacemi z ČTK, z redaktorů o kauze nejčastěji (třikrát) 

psal Petr Lukáč. 

 Hospodářské noviny vynikají v počtu krátkých zpráv v sekci Briefing nebo 24 

hodin, přičemž 6 z nich se věnovalo obecně politickým situacím v Bulharsku. Naopak se 

obecně politickým nebo doprovodným informacím nevěnoval žádný delší článek. 

 Co se týče obrazové stránky, články byly doplněny třemi rozsáhlými 

infografikami a třemi fotografiemi, které byly všechny z protestů. 

 V novinách se také objevilo nejvíce názorů různých analytiků či redaktorů a jeden 

rozhovor, který byl veden s politologem a odborníkem na Balkán Filipem Tesařem. 

 V Hospodářských novinách se kauza během února dvakrát dostala na titulní stranu 

jako hlavní zpráva, jednou se na titulní straně objevil pouze titulek odkazující na 

informace uvnitř a jednou fotografie z protestů. Třikrát se událostmi také zabýval sloupek 

99 slov na titulní straně. 
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7. Srovnání 
 

 České deníky se kauze začaly věnovat po prvních masovějších protestech, první 

zprávu otiskly 10. 2. Rozsáhlejší informace však začaly přinášet až ve chvíli, kdy 

společnosti začalo v Bulharsku hrozit odebrání licence. Většinou se zaměřovaly výhradně 

na firmu ČEZ a informace o protestech byly spíše podružné. Politickým událostem v zemi 

se ze všech tří deníků nejvíce věnovalo Právo, které je však dále nerozebíralo a pouze 

otiskovalo zprávy z ČTK. Hospodářské noviny a Mladá fronta Dnes o nich informovaly 

pouze stručně, pravděpodobně proto, aby čtenář věděl, co se v zemi děje, pokud by nastal 

další zvrat v celé události. Po prvotní informační bouři totiž ke konci měsíce zprávy o 

kauze skoro ustaly, přestože nic nebylo vyřešeno. 

 I v Bulharsku se kauzou začal tisk zabývat podrobněji až po protestech v 

Blagoevgradu 9. 2. Společnosti ČEZ nebyla z počátku věnována větší pozornost, až v 

souvislosti s prohlášením premiéra Borisova o odebrání licence se o ní začalo psát ve 

větším měřítku. Po odchodu Borisova z funkce však byla většina ostatních témat 

upozaděna a tisk věnoval většinu prostoru Borisovovi, jeho prohlášením a názorům 

ostatních politiků na jeho osobu. 

 Oproti původnímu předpokladu se v bulharských novinách nepsalo prakticky 

vůbec o České republice, objevilo se pouze několik stručných článků a zpráv, že Česká 

republika proti odebírání licence společnosti ČEZ ostře protestuje a bude-li potřeba, 

podnikne potřebné právní kroky. Toto téma bylo naopak v českých denících 

zdůrazňováno a považováno za hlavní. Naopak oproti mému původnímu předpokladu, že 

se deníky zaměří na osudy jednotlivých lidí, se tomuto tématu věnovala podrobněji pouze 

Mladá fronta Dnes, která přinesla sérii článků české dopisovatelky z Bulharska Kateřiny 

Koubové – reportérka se zaměřila na rodinu, která má problémy se svým nízkým platem 

zaplatit vysoký účet za elektřinu. 

 Přestože se v českých novinách psalo o tom, že Bulhaři požadují znárodnění 

elektrodistribučních společností, ve skutečnosti to byly pouze požadavky protestujících. 

V bulharských novinách se psalo, že znárodnění ČEZ nebo jiného z dodavatelů rozhodně 

nepřipadá v úvahu. Přestože se na začátku kauzy z vedení BSP vyjádřili pro tuto 

myšlenku, ostatní politici tento nápad tvrdě odsoudili, jeden názorový článek se 

požadavku BSP dokonce vysmál a přirovnával znárodnění společností ke snaze BSP o 
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novou socialistickou revoluci a osvobození od rakousko-české tyranie.403 

 V českých denících bylo mnohokrát zopakováno, že podobný postup jako v 

Albánii nehrozí, protože Bulharsko je členským státem Evropské unie, a je tak vázáno 

mezinárodními smlouvami. Přestože se objevil názor, že se může jednat o politickou hru 

v albánském stylu: „V Albánii to vyšlo, zkusíme to taky,“404 v bulharském tisku se o 

vývoji situace v Albánii prakticky nepsalo. Pouze ve článcích, kde bylo zmíněno, že ČEZ 

bude po Albánii požadovat mezinárodní arbitráž. 

 Zatímco bulharské noviny příliš nezmiňovaly situaci v Albánii, české deníky ji 

neopomněly připomenout prakticky v každém vydání. Mimo albánského problému 

zmiňovaly i problémy v Bosně a Herzegovině, které byly podnětem pro další nedůvěru 

k investicím na Balkáně. Bulharské deníky se prakticky dalšími zájmy firmy nezabývaly, 

důležité pro ně bylo, co ČEZ momentálně provádí v zemi. 

 Zajímavý je také celý pohled českých a bulharských deníků na případnou arbitráž 

nebo právní spory – bulharské deníky sice zmiňovaly, že pro odebrání licence možná 

nemá Bulharsko dostatečná oprávnění, neobjevoval se zde však názor, co by se v případě, 

že by k němu skutečně došlo, stalo. České deníky měly na tuto situaci jednoznačný názor 

– Bulharsko by nemělo šanci případnou arbitráž vyhrát kvůli mezinárodním smlouvám, 

které podepsalo. Problém by se však táhl ještě dlouhou dobu, protože případný soudní 

spor (přestože by jej Česká republika vyhrála) by se vlekl roky. 

 Stejnou informaci lze podat různými způsoby v závislosti na tom, jaký autor 

sleduje zájem. Podle toho pak bude působit buď pozitivně, neutrálně nebo negativně. A 

tak české deníky přinášely poměrně stereotypní pohled na Balkán jako na chudou 

východní zemi, kde nacionalisté zahalení do bulharských vlajek vyráží do ulic, aby 

nemuseli platit za elektřinu. Zajímavé je srovnat pohled na tyto projevy národní hrdosti 

v obou denících, protože zatímco české deníky tuto skutečnost vnímaly spíše negativně 

nebo s despektem, v bulharských denících na ni bylo pohlíženo jako na něco běžného, 

negativní konotace se objevovaly až v případech, kdy se někteří aktivisté snažili až příliš 

rozvíjet historickou analogii a protesty přirovnávat pomalu k období národního obrození. 

Obecně se však v Bulharsku národní obrozenci a bojovníci za svobodu Christo Botev a 

Vasil Levski těší velké oblibě a viditelné nošení nebo prezentace bulharských vlajek nebo 

národních symbolů není vnímáno jako přehnané vlastenectví. Tyto projevy také mohly 

být umocněny faktem, že se blížil jeden z největších bulharských svátků – 3. březen, 

                                                 
403 Nov 9. septemvri ili 1 mld. leva. Trud. 12. 2. 2013. 
404 Místo miliard teď ČEZ na Balkáně sčítá potíže. Hospodářské noviny. 20. 2. 2013. 
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osvobození od turecké nadvlády. 

 Dá se říci, že bulharské deníky zobrazovaly ČEZ jako obří nadnárodní korporaci, 

která svůj majetek získává okrádáním chudých pracujících lidí a jejíž představitelé mají 

vysoké platy a luxusní sídla. Avšak podobný názor, že se možná ČEZ nechová na Balkáně 

korektně se objevil i v Čechách. Zajímavé však je, že Česká republika do této analogie 

nebyla zařazena, přestože je majoritním vlastníkem ve společnosti. Může to být také 

proto, že kritizován byl převážně bulharský management ČEZ, ve kterém podle některých 

zdrojů pracovaly i nepříliš důvěryhodné osoby s napojením na bulharskou vládu. 

Rozhodně však české deníky nezobrazovaly protesty v Bulharsku tak drasticky, jako 

tomu bylo v případě bulharských médií – český čtenář naopak mohl být zmaten, že se 

sice protestuje, ale najednou se dozvídá, že se zde kvůli tomu upalují lidé. 

 V informacích se mezi českým a bulharským tiskem objevila i jedna nesrovnalost, 

která se týkala odpojování elektřiny neplatičům. Tomáš Pleskač v rozhovoru pro Mladou 

frontu Dnes řekl: „Není pravda, že bychom lidi odpojovali po čtrnácti dnech od 

nezaplacení faktury. Naopak je spíše v Bulharsku taková kultura, že je běžné, že se platí 

do třiceti dnů po splatnosti.“405 V bulharských denících se však neustále řešilo, že se lidé 

bojí, že jim odpojí elektřinu, pokud nezaplatí a že ČEZ udělal velkorysé gesto, když svým 

zákazníkům povolil, že pokud podají stížnost, tak do doby, než bude tato stížnost 

prošetřena, jim proud neodpojí. 

  

                                                 
405 ČEZ: Zahraničí je dobré. Mladá fronta Dnes. 21. 2. 2013. 
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Závěr  
 

 Cílem práce bylo ukázat kauzu s nepokoji v Bulharsku v únoru a březnu 2013 

kvůli vysokým cenám elektřiny, kterou mimo jiné dodává i ČEZ, z pohledu českého a 

bulharského tisku. Za tímto účelem jsem vybrala tři nejrelevantnější české (Mladá fronta 

Dnes, Právo, Hospodářské noviny) a tři nejrelevantnější bulharské (Trud, 24 časa, 

Standart) deníky a analyzovala jsem jejich vydání v z února 2013, kdy kauza začala a 

kulminovala. 

 Již dopředu jsem věděla, že zatímco v bulharských denících se často píše o 

událostech z České republiky, české deníky se o dění v Bulharsku prakticky nezajímají. 

Bulharsko je navíc na Balkáně a slovo „Balkán“ nemá v české společnosti příliš pozitivní 

konotace. Nicméně vzhledem k tomu, že ČEZ je největší česká polostátní společnost a 

zároveň se pravidelně umisťuje na předních příčkách seznamu společností, o kterých se 

v českých médiích nejvíce píše, předpokládala jsem, že bude tato kauza dostatečně 

mediálně pokryta, což se ukázalo jako pravda. 

 V českých denících jsem sledovala nejen počet zpráv o kauze, ale i jejich výběr, 

doprovodné informace, názor na akce ČEZ v Bulharsku a hlavně celkové zobrazování 

Bulharska. V bulharském tisku jsem naopak kromě samotné kauzy sledovala především, 

zda je v denících konkrétně zmiňován ČEZ nebo Česká republika a pokud ano, zda se o 

nich píše pozitivně či negativně. Mezi mé hypotézy patřilo, že český tisk bude o 

společnosti ČEZ psát pozitivně a jako jádro problému označí Bulharsko, o kterém se bude 

vyjadřovat v negativním smyslu jako o zaostalé balkánské zemi a bude spadat k mnoha 

stereotypům, které jsou v české společnosti o Bulharsku hluboce zakořeněny. Naopak 

bulharský tisk bude o ČEZ psát negativně a následkem toho se negativní hodnocení české 

firmy přesune i na zhoršení postoje k České republice, přestože Česká republika je 

v Bulharsku všeobecně vnímána pozitivně. 

 Obě hypotézy se potvrdily jen zčásti. V českých denících se sice o Bulharsku psalo 

jako o zaostalé zemi a bylo podporováno mnoho stereotypů, které o této zemi panují (byť 

se spousta z nich zakládá alespoň z části na pravdě, např. chudoba nebo vysoká korupce, 

a to hlavně v nejvyšších vládních složkách), názor na ČEZ a jeho expanzi a praktiky na 

Balkáně však nebyl veskrze kladný. Přestože část politiků považovala už od začátku 

expanzi na Balkán za risk a ČEZ byl podle nich v celé kauze nevinně, objevily se i názory 

analytiků, že za vším stojí nezvládnutí situace ze strany tamního managementu, který 

špatně odhadl situaci a nepřizpůsobil se místním zvyklostem. Navíc deník Mladá fronta 
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Dnes přinesl sérii článků, které měly k protestujícím Bulharům vzbudit vlnu sympatie. 

 V bulharských denících se o ČEZ psalo prakticky pouze negativně, nebylo ale 

zdůrazňováno, odkud společnost pochází a Česká republika byla zmiňována až v 

souvislosti s informacemi, že si hodlá stěžovat u Evropské komise. Ale ani tehdy nebyly 

články negativně laděné vůči České republice, naopak se objevovaly názory, že i Češi 

mají vůči ČEZ výhrady. Hněv bulharských deníků se tedy obracel pouze vůči této 

společnosti. Specifická byla série článků bulharského deníku Standart, která kritizovala 

majetkové poměry nejvyšších představitelů ČEZ i ostatních elektrodistribučních 

společností. Po zoufalém činu Plamena Goranova a dalších, kteří nebyli schopni zaplatit 

své faktury za elektřinu, se navíc psalo o Janu Palachovi, ke kterému byl Plamen 

přirovnáván. 

 Při výběru tématu diplomové práce jsem chtěla skloubit své znalosti bulharštiny 

na úrovni rodilého mluvčího a zájem o Bulharsko a bulharskou společnost, abych toto 

prostředí přiblížila českému čtenáři. Také proto jsem se v úvodních kapitolách věnovala 

nejen bulharské historii, ale také česko-bulharským vztahům, které byly dříve na vysoké 

úrovni (především v oblasti kultury), Češi se významnou měrou podíleli na budování 

prvního bulharského státu, v dnešní době jsou již tyto kontakty však prakticky 

zapomenuty, protože v prvních letech po převratu spolu obě země téměř přerušily veškeré 

styky a věnovaly se vlastním problémům. Až po vstupu Bulharska do Evropské unie si 

Češi k této zemi opět začali hledat cestu, nicméně negativní stereotypy o této zemi, které 

se začaly budovat díky jejímu mediálnímu zobrazení především v první polovině 

devadesátých let, stále přetrvávají, což dokazují i některé názory z analyzovaných 

českých periodik. 
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Summary 
 

 This work describes the events that transpired in Bulgaria in February 2013, when 

higher electricity invoices for the month of January resulted in mass demonstrations 

throughout the country. Among the suppliers of electricity was also the Czech parastatal 

company CEZ, due to which these events received ample coverage in both the Bulgarian 

and the Czech media. The thesis shows, how three Czech (Mlada Fronta Dnes, Právo, 

Hospodářské noviny) and three Bulgarian printed newspapers (Trud, 24 casa, Standart) 

reflected on the affair. 

 Next to Czech-Bulgarian relations, modern history of Bulgaria, as well as its 

energetic system, which differs from the Czech one, are introduced at the beginning of 

the thesis.  It was the very dismal economic and political situation in the country and the 

wrongly adjusted energetic system that resulted in the frequently violent demonstrations 

and also in a wave of suicides by fire, which had been sparked off by such a little thing 

as the higher prices for electricity supplied among others by the CEZ company. 

In the Czech dailies, not only the number of reports about the case, but also their 

nature, supporting information, opinions on the actions of CEZ in Bulgaria, as well as the 

portrayal of Bulgaria itself were being monitored. In the Bulgarian press, on the other 

hand, the prime focus of the monitoring, aside from the case itself, was whether or not 

the newspapers specifically mentioned CEZ or the Czech Republic, and if so, whether 

they wrote about them positively or negatively. It was hypothesized that the Czech press 

would portray CEZ in a positive light and pinpoint Bulgaria as the core of the problem, 

referring to it in a negative sense as a backward Balkan country, in which such problems 

could be expected. Conversely, the Bulgarian press was expected to write about CEZ 

negatively, as a consequence of which the negative assessment of the Czech company 

would cause a deterioration in the attitude towards the Czech Republic. The hypotheses 

were confirmed only partially. 

 The Czech dailies described Bulgaria as a backward country and backed up a great 

number of stereotypes that are commonly being spread about this country (admittedly, 

many of them are at least partly based on truth, such as poverty or corruption even in the 

highest organs of government); the opinion on CEZ and its expansion and practices in the 

Balkans, however, was not entirely positive. Even in the Czech Republic, certain practices 

of the company evoke controversy, even though the Czech dailies collectively agreed that 

the state, being the major shareholder, should stand up for its foreign investment. It was 
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also frequently emphasized that people in Bulgaria suffered from poverty and the 

electricity prices often exceeded their salaries or retirement pensions, which proves that 

the perspective of the problem was not one-sided. 

 The coverage of CEZ in the Bulgarian dailies was largely negative, even though 

it did remain neutral in a small number of cases. CEZ was considered a monopolist; a 

large company that did not always accumulate wealth only by honest means. Objections 

against the high salaries and luxurious residences and cars owned by the company 

members were raised. The articles related to the protests usually did not specifically 

highlight CEZ, because the protests involved the entire country, the various parts of which 

are supplied with energy by different providers. However, the company was frequently 

mentioned in the accompanying articles, because it provides energy to the highest number 

of people and also to the capital city of Bulgaria, Sofia. Thus, when the Bulgarian Prime 

Minister decided to increase his popularity before the elections, he came up with the 

populist promise that he would suspend the license of CEZ, while other suppliers of 

energy were almost never mentioned in connection with the suspension of their licenses. 

The Czech Republic itself, however, was virtually never mentioned in connection with 

CEZ, until the moment when the Czech government decided to begin to resolve the 

situation within the European Council. Then several short articles appeared, reporting that 

the Czechs stood up for their company. 

Both the Czech and Bulgarian press agreed that the case concerning the 

suspension of the license of CEZ had been politicized. Although the anger of the 

protesters had been originally turned against the companies distributing electricity, the 

case ended with the requirement for a new political order and the resignation of the 

government. 
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